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بمنارجم!حيم

لص!ررمو!وُوء

يه!وفبَ!لعَلىلرمَارلزلخرلم

الرتم،!لا!لارر-لرنينحَتب

!للدتمت"التاريخ

بع،اتوا

المَوعنر3!

ضمالمهعرعركمنطقةصالتعلممدالمكرم

-:التح!ةكعد

سلهمانحسن/حسنالاستاذاعد.الذىالقمالهحثعلى!سووراطلمت

للشمابولعةالدالسنةكشاسهةعرعرسنطقةحملدرسالمد

نيوردىوالذ((الفربتوالخضارةالمسلمالشياب))كعنوانام859لعام

.اهـ.8/65/04عاركخ92/051رتمخطاصكمرفق

الرفحعوالمستوىولالصذالبهدلأقدراهتماعكمعلىأثكركماذواننى

للجمحالط!ةشمنماضيمعواخراجا.مالىالمفهدالسحثاهذ-ظهرالذى

..ادوالسدفحقالتورامكد

،،،تيشطخالىولكم

لعزير!-!ا71لمم"لالمبي3

السهـابلرعاكهالعاالركهص

دالمثمليح

مملم"!ط
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!!جم!،

والصلاةيعم!.لمماالأنسانعلم،بالتمعم)الذيدثهالحمد

جيعإلىونذيراَومبشراًهادياَاللهبعثهالذي،الهرسولعلىوالسلام

والأمم.الشعوب

كلفيتقيمانعلىعرعرمنطقةنيالتعليمإدارةدأبتفقدوبعد:

يختارموضوعينفتحدد،المدرسينبينالإسلاميةالبحوثنيمسابقةعام

*الآثارالعامهذاالموضوعينأحدوكان.فيهللكتابةأحدهماالباحث

."منهاالوقايةووسائلالمسلمالشبابعلىالفربيةللحضارةالسلبية

الساعة،موضوعاتمنلكونه،فيهللكتابةالموضوعهذااخترتوقد

وخطورةأهميةالمشكلاتاكثرمنهيمشكلةللبحثيطرحولأنه

للشبالا.الدوليالعامهوبالذاتإلعامهذاولأنوإلحاحاَ،

ألتفتولم،فيهفاستغرقتالموضوعشمغلنيالبحثمراحلوخلال

شكلهنياستوىماإذاحتى،المسابقاتهذهمثلنيالمعتادحجمهالى

أونيأنيهمنيكانمابقدرالمسابقةتهمنيتكنلمكتاباَ.كانالنهائي

مابقدر،والاستقصاءالبحثمنحقه-استهوانيالذي-الموضوع

المتاحة.والمصادرالمراجعأسعفتني

سعادةاغتباطسرني،التعليمِادارةالىبالبحثتقدمتوعندما

الىمنهنسخةبرفع-مشكورا-وبادر،لهوإطرائهبهالتعليممدير

العامالرئيس،العزيزعبدبنفهدبنفيصلالأميرالملكيالسموصاحب
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الدوليالعامفيبعرعرالتعليمإدارةمنإسهامأباعتبارهالشبابلرعاية

الحدودمنطقةأميرالسموصاحبالىمنهأخرىنسخةرفعكما.للشباب

برعايةالخاصةاللجنةرئيس،مساعدبنالعزيزعبدبناللهعبدالشمالية

المنطقة.نيللشبابالدوليالعامنشاطات

صاحبمنخطاباَالتعليمإدارةتلقتحتىأسبوعينسوىيمضراولم

لرعايةالعامالرئيس،العزيزعبدبنفهدبنفيصلالأميرالملكيالسمو

بُذلالذيللجهدوتقديرهبالبحثإعجابهفيهسموهيبدي،الشباب

وإخراجأ.مادةعليهوثناءه،فيه

سموهفرأي،لهوتقديرهبالبحثسموهاهقامصدريأثلجلقد

عبارات-كذلك-كثيراًوأسعدتنياعتزاز.أيمابهاأعتزشهادة

البحثعلىاطلعمنكلمنأتلقاهاكنتال!والاستحسانالإطراء

منالهلص.وتشجيعهمالطيبةبمشاعرهمأحاطونيالذينالأصدقاءمن

تعالى،اللهوجهبهمبتغياالكتابا،طبعنيجدياَفكرتكلهذلكأجل

المسلم.العربيالشبالابهينفعأنفي

منهاسالأولفيتحدثت.فصولثلاثةفيالكتابجعلتوقد

آثارهاعنالثانيفيوتحدثتوروافدها.الغربيةالهضارةخصائص

إحياءوعنإفلأسهاعنالثالثفيوتحدشا.المسمالشبابعلىالسلبية

والرجاء.الأملوهيالحلهيباعتبارها(الاسلاميةالحضارة

ذكرعندالهوامشفياكتفيتفقد،الحديث!ةالبحثطرقوحسب

المراجعثبتنيلهيكنلمإذالقبهأوالمؤلفاسمالىبال!!ف!ارةالمراجع

ثبتنيكتبهتعددتإذاأما.اللبسلانتفاءواحد،كتابسوى

للقارىءويمكن.للبسمنعاَالكتابعنوانالىأشيركنتفقدالمراجع

آخرنيالمراجعثشامنالأخرىالبياناتاباقييستونيأنالكريم

.الكتاب
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منلكلالعميقوالتقديرالخالصبالشكرأتقدمفإنني:الختاموني

صاصارأسهموعلى،نيّلرأيهمبجميلوأسعدوني،بيظنهمبحسنشرفوني

فياللهأمدالعؤيز،عبدفهدبنبنفيصلالشبالاأميرالملكيالسمو

مشاعرهم.وصدقتشجيعهمكريمالجميعنيلأقدروإنني.عمره

علىمخلصجهدأنهحس!ولكن،الكمالهدابحثينيأدسولست

أسلفت،كما،المتاحةوالمراجعوالمصادروالجهدالوقتأسعفنيماتدر

السبيلإنارةنيتسهمشمعةيكونأنبهتوخيتأننيأيضاًوحسبى

العالمهذانيالحقيقيمكا!ميعرفونبحيثالمسم،العربيللشباب

والسلام-الخيرمشعلحملنيوممسئوليتهمدورهمويدركونالمضطربا،

اطياة.دروبنيالتائهينللبؤساءوالهداية

الوكيل.ونعمحسبىوهو،باللهإلاتوفيقيوما

هـ.5014رجبمنوالعث!رينالخامسفيعرمحر

.م8591ابريلنيسانمنعثمبرللناسالمواشَ

حسَفحسًنشُايَان
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لأولثاافصَفل

الغربَّ!الم!ضاشصثول41

وَ!هاهـص!اَا

:الحضارةماهية

الفربية.الهضارةروافد-1

.ملحدةماديةالغربيةالحضارة-2

إباحية.الفربيةالهضارة-3

.حاقدة!ليبةالفربيةالهضارة-4

خدمةفيوالاستث!راقالتبشصر-5

والاستعمار.الصليبية

13
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ا!هَماوَةصطمَ!

،الأرضوجهعلىللنسانمادياًوفكريإنجازكلهيالحضارة

والفلسفية،والعقليةوالنظريةالأدبيةالدراساتةتشملبذلكوهي

إلىبهاالإنسانيالمجتمعوصلالىوالابتكاراتوافترعاتوالوصائل

،الحياةفيالاجآعيوالرفاهالماديوالتنظيمالرقيمنبعيدةآفاف

بسهولةالحياةفياًهدافهوتحقيقكيانهلدعمالمجتمعيضعهاالىوالنظم

ويسر.

الفكرية:الجوانبالمتعددةالأنسانيةبالحياةالارتفاعالحضارةوغاية

والاجماعيةوالخلقيةوالنفسيةوالمعاشيةوالعمليةوالماديةوالعقليةمنها

كلها.الجوانببهذهترتفعالىهيالخيرّةوالحضارةوالفردية

المحتلفةوالعلومالماديةالمصنوعكاتنيليسوالتطورالحضارةومقياس

نيانخفاضهأوارتفاعهومدىكلهبذلكالإنسانتأثرطريقةفيولكن

ومدى")،الحيوانمقياسعنيختلفالذي!ل!الإنسانمقياس

منلديهمافيالإنسانقيمةوليمستبها.تفرّدالىللمزايااستخدامه

مشاعرهنيكلهذلكُأثرفيولكنمتطورةومعداتحديثةأجهزة

النفسى.وكيانهوعواطفه

إعدادهوواستمرارهالشعوبمنشمببقاءعليهيتوقفوالذي

أجيالهاإل!ونقلهالقوميتراثهاعلىللمحافظةالكفاءةلديهاأجيال

الأجيالفقدتفإذالما.المميزةالحضاريةالخصائصوإبقاءالقادمة

15
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فإنهاأخلافهاإلىأسلافهاعنتوارثتهمانقلبهاتستطمِعالقالكفاءة

باندثاريكونوإنماالجنسبانقطاعيكونلاوالاندثاروتندثر.تبيد

.أخرىشخصيةفيوانصهارهاشخصيتهاواكياروفنائهاالحضارة

معث!ر"يا:قال،!ي!إاللهرسولأنعنهمااللهرض!عمرابنوعن

تدركوهن:أنباللهأصذبمونزلنبهنابتُليغإنخسخصال!المهاجرى

نيتكنلمالقالأوجاعفيهمفشاإلاق!قومنيالفاحشةتظهرلم

المثونةوشدةبالسنينأخذوا!!والميزانالمكياليُنقصواولم،أسلأفهم

ولولاالس!اءمنالقطرمنُعواإلاأموالهمزكاةيمنعواولم،السلطانوجور

عليهمالدسل!إلارسولهوعهداللهعهدنقضواولا،يُمطروالمالبهائم

الدبكتابأئمتهمتحملموما،أيديهمنيمابعضفياخذغيرهممنعدوأ

")1(.بينهمباسهمجعلإلا

الفربية:الحضارةروافد-1

هيوإنما؟بالضرورةمسيحيةقيماالحديثةالنربيةالحضارةقيمليست

امتزاجعنناتجة،الجذورعميقةوتلموبيةورومانيةيونانيةوأفكارقيم

والرانجاالإنسانيةعلىالحاقداليهوديبالفكروالرومانياليونانيالفكر

نيوإغراقهامقدراتهاواستغلالبالسيطرةوقتلهابالرباامتصاصهاني

اليونانيةالمدنيةعلىالغربيةالمدنيةقاشاهناومن.والانحلالالفساد

فق!،الخارجيالطلا،سوىالمسيحيةمنتاخذولمالوثنيةوالرومانية

الماديوالربحالعملىالنفعبغيرتؤمنلاوثنيةماديةحضارةفجاءت

نيمجالألهترىلاولكنهااللهتجحدلادينيةلانفعيةوهي،والقوة

)2(.الحاليالفكرينظامها

)1(

)2(

74.ص"رالئسعوبالأممهدمفيالذنوب"أثر:الصواف

93.صأسدهد

16
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علىأنفسهمإلىنظرتهمكذلكوالررماناليونانعنالفربيونوورث

الأخصوعلىعنهمأجنبيأكانمنكلأما،المتمدينونوحدهمأنهم

يسمونهمكانوافقدالمتوس!البحرشرقيعيشونكانواالذينأولئك

علىالعنصريتفوقهمأنيعتقدونوالأوربيونالحينذلكومن.البرابرة

إحدىأوربيأليسمنلكلاحتقارهموأصبح،واقعأمرالبشرسائر

الصهيونيةنظرةمعالنظرةهذه)1(.وتتفقلحضارتهمالبارزةالميزات

)غيرالأميينإدق:يقولفالتلمود،العالمعلىبالسيطرةتحمالتيالمالمية

لهم!وتقولالمحتاراللهشبليركبهماللهخلقهمالذينالحميرهماليهود(

ظهررعلىفيهاتثبونالتيالغفلةتجدواحتىتربصواال!رية:تعاليمهم

")2(.الحمير

")3(آدمبنووحدهمهمإسائيلبنيإنل!":التلمود*نيجاءومما

مناروهوليسثمفمنةأخاًلنايكونأنيمكنلااليهبىديغير،إنو

تسيرونمالكدونأرضمثلاليهودغيريملكهالذيالمال"وء)4(ا!بة

*إعادةو("/ْالمالومثلهاأولاًيمتلكهالمنو!مبحالصحراءنيعليها

يعاقبيهودياَيهوديغيرقتلإذاو)")6(جريمةإليهاليهوديغيرمال

")7(.عليهحمفلأيهوديغيريهوديقتلوإذاجريمتهعلى

)1(

)4(

)6(

52.أصد:صعد

52.عى38.صالعثرا!:القرنوجاهلية-أتلغانجواد

61.صأتلغان:جواد

61.صالابق:المصدر

62.ص:السابقالمصدر

63.ص:الابقالمصدر

.64عى:السابقالمصدر
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منوالانحلالالخلقيوالفسادل!باحيةالأولىالبذورالتلمودوفي

المبلغهذايُقدمأنويمكنزورمائتااليهوديةبكارةقيمة:قولهمثل

امرأةأجرّتإذا:وقوله(قديمعبرينقد)والزورمقدماَ)1(.بالمساومة

فيفليسزوجهااستئذالطبعدجنسيأاتصالاًبهاليتصلشخصأبمالها

فعملهايهوديغيرالمأجورالشخصكانإذاوأمايشينها،ماهذاعملها

معيناموالذي)2(.اليهوديغيرهوالحالةهذهفيالمستفيد!ن،مشين

فيقبُحفلأأختهتشكوهأندونجنسيةلذاتفييستغرقانثمأخته

مرةالفعلهذاالىالعودةبعدمالنصحإليهقُدّمشكتهوإن،هذافعلهما

فيالارتماءفيترغبلاالتيالشابةأمهعنأبوهتوفيوالذي.أخرى

وبينبينهامتبادلةبرغبةالجنسيالاتصالوتمّغرباءرجالأحضان

الابنيبلغأنإلىشىءفييخصنالافالأمرالعنفاستعمالدونابنها

يقومأدنفعليهأمهواعترضتهيتزوجأنالابنأرادوإذا؟الزواجسن

ا!خيرة)3(.هذهتتزوجأنإلطوأمهزوجتهمنكلشهوةبإشباع

خسةمناكثرمنذاليهودعلماءمنمئاتوضعهكتالاوالتلمود

ضارأسلبياَشرحاًالتوارةفيالواردةالوصايايثرحواوفيهسنةآلاف

منتجاهوالنفاقاوالرياءالخفاءسياسةباتبا!اليهوديومىوهومضللأ

علىقرونعدةمدىعلىوباباواتهااورباملوكعملوقد.منهمليسوا

عليهانطوىلماالميلاديعشرالثالثالقرنمنذوذلكالتملودإحراق

مضللة.ووصاياهدامةوأفكارإباحيةدعوالتمن

)2(

)3(

65.ص:السابقالمصدر

67.ص:السابقالمصدر

68.من:السابقالمصدر
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الغربيالفكرتحتويأنالصهيونيةالتلموديةاليهوديةاستطاتوقد

منتقدمهاالتيوالسمومالانسانيةالملومطريقعنوالثقافيالديني

حكماء،،بروتوكولاتوتُعد.كلهالبشريالفكرعلىللسيطرةخلألها

طريقعنالصهيونيةظلتحتللالتقاءوالغربيالشرقيالعالم"صهيون

بهانادىاليالاجقاعيةوالمدرسةالجديدوالشعروالقصةالأدب

والأخلافالنفسعمونظرياتاليهود،مندعاتهاوجميع""دوركايم

والفرويدية.والوجوديةالماركسيةبينالتكاملطريقهوعن

سوف:بقولهاالصهيونية"سيأسةصهيرنحكماءبروتوكولاتاوتشرح

استمرارمعوالغربالشرقبينالمتبادلالمداءلتنذيةأموالنانستخدم

اسرائيلفيهندعمالذيالو!افياليهود،علىالعالمعطفاستدرار

نأيجبالذفيالعربمنحولهامنحسابعلىوبثصريأوعلميأاقتصاديا

فينفعلهبمايشعرواولاأبداَيفرغوالاحقالداخليةبالفقنشغلهم

الحربنارعنأمكنمابعيدةإيصرائيلذبقيأنوعلينا.إسرائيل

فيالعالميةالحكومةإقامةممارسةعلىقادرةتكونحتىال!ثالث!ةالعالمية

معبارتباطالبقاءموازنةلهانضمنأنوعلينا.الحربانتهاءبعدروما

جانبمنالسوفييقالإتحادمعوارتباطجانبمنالمتحدةالولايات

)1("
فتسهلمكانكلنيالأخلاقالتنهارنعملانيجبومولها:.خر

ضوءنيالجنسيةالعلأقاتايعرضوسيظلمنافرويدإنسيطرتنا.

الاكبرهمهو!مبحمقدسشيءالشبابنظرنييبقىلالكيالشمس

وماركسدارويننجاحرتبنالقد.أخلأقهتنهاروعندئذغرائزهإرواء

علومهمتُنشئهالذيخلأفللأًالهدامالأثروإنلآرائهمبالترولتيونيتشه

227.عى،والغرب،الإسلأم:الجنديأنور)1(

91

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نمكنحينماوقولها:تكيد)1(.بكللناواضحاليهوديغيرالفكرني

ديننا)2(.غيردينأيقيامنبيحلنالأرضسادةونكونلأنفسنا

وهىالتلمود.عنمنقحةحديثةصورةسوىالبروتوكولاتوليست

عن،عليهللسيطرةونحططاتهمالعالمالىاليهودنظرةتوضحمجملهاني

السريةالجمعياتبواسطةالدولكلنيالشغببذورإلقاءطريق

والأنديةالماسونيةوالمحافلوالرياضيةوالفنيةوالدينيةوالسياسية

والصحافةوالنشرالطبعوسائلعلىالسيطرةمع،العلميةوالجمعيات

أسسوضعمعوشركاتها،السينماودوروالمسارحوالجامعاتوالمدارس

أساسعلىلا،يحتكرونهالذيالذهبأساسعلىالعالميالاقتصاد

الدوامعلىالعالميةالاقتصاديةالأزماتإحداثمع،الأخرىالثروات

صاغراَويرضىباليهودالاستعانةالىفيضطراأبداَالعالميستريحلاكي

)3(.العالميةبسلطتهممنتبطاً

حكماءغلاةمنثلاثمائةمناكثرالبروتوكولاتاهذهوضعوقد

نيمؤتمرهمفييهوديةجمهمة"خسينيمثلون"،هرتزلبزعامةالصهيونية

.م9187بسويسرابال

سحقتحاولالتىالحديث!ةبالعلوممباشرةعلاقةذكرناكماوللصهيونية

الذي"،فرويدبهانادىالتيالنفس!التحليلكمدرسة،لبشريالمجتمع

العشقمنأودسا،عقدةمن،الكتبمننايثىءالدفىأنإلىذهب

وكذلك،أبيهقتلنيالابنرغبةومنأمهنحوالولديحسهالذيالجنس!

تحققأنبدفلاالمرأةأما.الإنسانبكيانصاركبتفىالأخلاق

)1(

)2(

)3(

013.مى:التاسعالبروتوكول

142.عىعثر:الرابعالبروتوكول

32.-31صمهيون:حكماءبروتوكولات
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شأنلابيولوجيةعمليةفالجنسالقيود،منخالصأجنسياًتحقيقأكيانها

،الانسانلكيانالاكبرالتحقيقوهوبالأسرةلهاعلاقةولابالأخلأقول

الوضعأعجبهكنالاستواءأوبالشذوذيوصفلاشخصيمزاجوهو

)1(.وذاكفهوالشذوذأعجبهومن،وشأنهفهوالسوي

نأالىذهبتفقد"دوركايم"بهانادىالتيالاجآعيةالمدرسةأما

سوية،ظاهرةوالجريمة،فطرةليسكذلكالزواجوألقفطرةليسالدين

منذلككلوإنماثاتجا،ككيانعنهالحديثيمكنلايثيءوالأخلأق

الىالنقيضمنويتنقل،حالعلىيثبتلاالذيالجمعيالعقلصنع

)2(.النقيض

نأالىذهبفقد(:ماركس)كارل"فردخاي"كايالثلاثةوثالث

الإقطاعيونابتدعهاالأسإطيرمنومجموعةالشعوبأفيونالدين

حياةعنالآخرةبنعيموتلهيتهاالكادحةالجماهيرلتخديروالرأسماليون

للوضعانعكاسمجردالأخلاقأنيرىوهوالأرضنيالحرمان

نأيجبوالمرأة،ثابتةقيمةليستوهي،الدوامعلىالمتطورالاقتصادي

)3(.تعملوأنتخرج

الإنسانأنإلى"الأنواعأصل"كتابهنيذبفقد""داروئأما

ولم،النوعيةرحلتهنيمرحلةبعدبرحلةيجتاز7يزللممترقٍحيوان

النوس،كمالهبلغحقإنسانالىحيوانإلى"،أميبامنينتقليزل

الحياةاًنأي،الالهيةالارادةلاالطبيعيةالسقهيالكوننيفالعلة

ولا!ث!ء،كلتخلقالقالطبيعةخلقمنبحتةميكانيكيةعملية

)1(

)2(

)3(

04.صالعث!رئ:القرنجاهلية

.،.صالعثرئ:القرنجماهلية

41.ص:السابقالمصدر

21

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وسلوكهمالناسأخلاقنيالنظريهَهذهأثرتوقدلقدرتها..حدّ

أدتكما،حراَعارياَالانسانكانأيامالفطرةالىالرجوعالىبالدصة

الانجليز:العلماءأحد،*شبردالمسترقالفقد،المترليةالحياةفسادالى

غيريعرفولاتاماَجهلأالمنزليةالحياةيجهلجيلانجلزاني،ظهر

)1(.والبهائمالقطعانحياة

بروتوكولاتهم:تقول.استغلالأبشع"الداروينية!اليهوداستنلوقد

نطافعلىآراءهننثصركيفعرفناولكننايهوديأ،ليسىداروينإن

اكبرمنثلاثةيدعلىاستغلوهاوقد)3(.الدينتحطيمنيونستنلهاواصع

أسلفنا.كما،وماركس،ودوركايم،فرويد:علمائهم

الصسهيونيةاحتفلتوقدمحافلها.بجميع"!الماسونيةاليهودويدير

ماسونيمحفللاكبرالأساسىالحجربوضعالمحتلةفلسطينفيم،691عام

الطريقيضىءأن:الالصرائيليالحاخامقالكماهدفهكانوقد؟العالمفي

أنزلهدينأولإلىالشعوببكلبالعودةأهداذماجميعلتحقيقللماسونية

صرحوقد)3(.باطلةأديانفهيذلدُعداوما،الأرضهذهكلالله

الحربأنم5391عام،راثيوفيتش"أمانوتيل.اليموديالحاخام

العالم،فيالقائمةالأنظمةمنللتخلصاليهودسيقودهأالثالثةالعالمية

)"(.العالميةاليهوديةالدولةلاقامة،الاشلامىاالعانيوخاصة

نأيمكننالاالماسون!نحنالفرنمصي:الأعظمللمحفلنث!رةوني

ولنظفرها،أوظفرنامنمناصلالأنهالأديانحرباعننتوقفا

)3(

.902ص:ويالند

.802ص:ويلندا

223.ص"والغرب،الاسلأم:الجندي

223.ص:السابقالمصدر
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محفلني""كوكفيلوقالالمعابد.أبوابجميعنُقفلأنبعدالانرتاح

نأفيجبلمحفلنابالدخولمسيحيأولمسلمسمحنا،إذا:بلندنممفيس

على"!زللىوقال.شبابهفيبهاخُدعالتىوخُرافاتهأضاليلهجميعينسى

يؤمنأحديبق!لأنه،اللهبوجوداعتقادكلمنيتحررواأنالماسون

)1(.والحمقىالبُله!!بالله

جممياتوراءتتسترفهييصريتها،فيالماسونيةخطورةوتكمن

لتفكيكالمرأةتستهدفماأولوهي.ورياضيةوفنيةثقافيةومؤسساتا

الطبيعة.ميلضدلأنهامرذولةعندهاالمطلقةوالعفة،الأسرة

إنَّ"والصهيونيةالشيوعية"كتابهني"برايتودقفرانك!يقولوكما

،واحدةوغايتهماواحد،منبعهما،صنوالقوالصهيوني!الشيوعية

وما،واحدةالستاروراءمنعليهماتقومالىوالفئة،واحدوجوهرهما

الىالسعىنيالنجاحاقتضاهمؤقتترتيمبسوىالظاهراختلافهما

للسيطرةمعأاتحدتاالكاملبالنجاحتحققتإذاحتى،الواحدةالغاية

ثلأثةنييتمثلوالذيبينهماالظاهرالفارفبهذاعبرةولا.العالمعلى

)3(.العملوأسلودا،النشاطومراكز،التسمية:أمور

البشرية،علىحاقدأكبروهوماركسكارل:همالشيوعيةومؤسسو

عامالشيوعيةالثورةمجلسوكان،يهوديأكلمنوهماوستالينولينين

م5191عامونياليهود.منستةمنهمأعضاءعشرةمنيتألفم1791

عشرأربعةمنهمعضوأعشرسبعةالأعلىالسوفشامجلسأعضاءكان

وزوجاتهماليهودصنائعمنأويهوديةأصولمنوثلاثةصريحاًيهودياَ

وتشيكوسلوفاكيا.والمجرورومانيابولندافيالحالوكذلك.يهوديات

031.ص"الاصلاملمكافحةالعالمية"الخططات:الصوات)1(

592.ص"والغرب،الاسلامالجندي
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اليهودمنعضوأثمانينذاتهالعامفيالبريطافىالعموممجلسفيوكان

فيا!ثراكبرلبريطانياكاناهناومنآ.وصنائعم)امنهمالمتنصرينعدا

فلسطينيبيعأنالحميدعبدخليفتهاأبىالتيالعثمانيةالخلافةتحطيم

الدولةإقامةنييُنسىلادورلبريطانياكانفقدوكذلكلليهود.

فلسطين.فياليهودية

وضاوفسرقالدينتمتهنفهي.يهوديةبدعةأيضأوالرأسمالية

المرأةوتُخرجوالفساد،والزينةالرَفبأدواتالناسوتلهيوتقتل

الرجالمنالعمالحركاتلتحطيموتستغلهاالعيشلقمةعنبحثألتعمل

العمالتجمعوهىأخلاقها،وتُفسدالرأسماليةاستنلالعلىالثائرين

حل!لهموتيسرالخلقيالفسادبينهمفتنشرأسهمعنبعيداَالشبان

بالشهواتيعجماخورالىالعالموينقلبالبغاء.طريقعنأزمتهم

ظهورعلىاليهوديثبوعندئذوالنساءالرجالفيهايغرفال!الدنسة

".،الحمير

:ملحدةماديةالفربيةالحضارة-2

خلفت!وقد،والرومانيةاليونانيةالحضارتينسليلةالغربيةالحضارة

ونزعاتهماميولهمافيهاوانطبدت،والحضاريوالعقليالسيايصيتراثهمافي

نيوثنيتانماديتانحضارتانوهما.الدمفيإليهاْوانحدرتوخصائصهما

فياللهتصورواوقد.وفلسفةوثقافةوش!عروعمفنمنلهمااكانماكل

بالجسميختصماكلإليهاونسبوا،والمعابدالتماثيللهاوأقامواشقآلهة

للحبفجعلواوأشكالأجسامفيالمجردةالمعانىتصورواكما،المادي

)2(

63.صالتون!ى:خليفةعد

38.صالعثرئ:القرنجاهلية
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*الأفلاكو"العثرة"العقولنظامكانهناومنإلهأ.وللجمالإلهأ

أرسطوطالش.فلسفةفي"التسعة

نأفيهاذكرجنيفانيعاضرة"،هاسالألمانيالدكتورألقىوقد

مثلهاكانحيث،المعاصرةالغربيةالمدنيةمركزهياليونانيةالمدنية

الألعابالىهمهاصرفتولذلكالمتناشا،الجميلالجسمالأعلى

والفلسفةوالتمثيلوالغناءالشعرثقافتهاوكان،والرقصالرياضية

حسابعلىالذهنارتقاءيكونلاحقالطبيعيةالعلوممنخاصاَوحداَ

تمظّمكانتفقد)1(5المعنويةالروحانيةمنخلواَديافتهاوكانتالجسد.

والألعابالأفراححياتهمفيكثرتهناومنوالغناء)2(بالرقصآلهتها

أجساداَوعباداتهمحياتهمفيكانوالقد.والخشوعالجدقلةمعوالأعياد

.أرواحبغير

أغسطين:الراهبذكرذلك:مثلعلىالرومانيةالحضارةوكانت

دورفيبهاوبهزأونالممابدفيآلهتهميعبدونالوثنيونالروم،كان

الامبراطورحطمفقدوأهانوهاالآلهةعلىالناستجرألقد.التمثيل

)3(.أسطولهغرفلماالبحرإله،،نيبتونتمثالأغسطس

المثرةروحالرومانيةالحضارةعنالغربيةالحضارةورثتوقد

فيأسدعدالأستاذيقول،الحياةإلىالبحتالماديوالنظروالاستعمار

روحالرومانعلىسيطرتقدانه"الطرقمفترقعلى"الإسلام:كتابه

ظمأييتحاشونرجالهايكنولمالأخرىالأممواستغلالالقوةاحتكار

عدليكنولمالممتازةللطبقةالعيشخفضتحقيقسبيلنيقسوةأو

)1(

.471ص:ويلندا

175.ص:السابقالمصدر

.176ص:السابقالمصدر
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كلعنبعيدةماديةالحياةإلىنظرتهمكانتفق!.للرومإلاالروم

)1(.الروحيةالقيم

انحطاطالأمريكيكا"درابرصوّرفقدالأخلاقيةالناحيةومن

السياسي!قوتهاأوجالرومانيةالدولةبلغتلما:بقولهوبهيميئهمالرومان

فسادنيهبطتالدرجاتأقصىإلىحضارتهانيووصلتوالحربية

نأالرومانمبدأأصبح،الدرجاتأقمىإلىالأخلأقوانحطاطالدين

إلىطوإلىترفإلىنعيممنالإنسالنفيهاينتقلللتمتعفرصةالحياة

الأخلأقيةللقيموزناَيقيمياولمشيءكلاستباحواذللىُأجلومن،لذة

بها:القوةإلاالعبادةيستحقشىءمنماأنهيرودنكانوا.الدينيةأو

وبهاالجبينبعرقأصحابهايجمعهاالتىالثروةينالأنالإنسانيمكن

)2(.متاعأولذةكللنفسهيحققأنيمكن

الوثنيةمظاهرعلىالقضاءالمسيحيةتستطعلمالرومتنصّروعندما

كماالمسيحدينالوثنيةهذهمَسختلقد.تفكيرهمونيالرومانسلوكفي

حامىوهووتحريفاَلهمسخأاكثرالكبيرقسطنطينوكان،أهلهمسخه

يتقيدولموالفجورالظلمفيعمرهقضىفقدلوائها؟ورافعالمسيحية

)3(.عمرهآخرنيقليلاَإلاالكنيسةبأوامر

جديدةحياةالرومنيتبعثأنبالوثنيةالملقحةالمسيحيةتستطعولم

الإنسانيةعلىشرأكاشارهبانيةابتدتحاإنهابلطاهرةنقيةدينية

الديئنيكاملامثَلأالجسمتعذساكان،فقدالوثنيةرومابهيميةمقوالمدنية

نامراهبعنفتحدثواعجاشا:ذلكعنالمؤرخونروىوقدوالأخلأف

)1(

)2(

)3(

"38.صأسد:عد

182.صر،:الندوي

183.ص:السابقالمصدر
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راهبوعن،سامذباباالعاريجسمهليقرصمستنقعنيأشهرستة

بئرفيأصامثلأثةأقاموراهبالحديد،منقنطارأدائماَيحملكان

تعبإذاوكانواحدةرجلعلىسنينثلاثعبدوراب)مجاري(نزح

وإنمايكتسولنلاالرهبانبعضوكالن.صخرةإلىظهرهأسندجدأ

،كالأنعاموأرجلمأيديهمعلىويمشونالطويلبشعرهمأجسامهميسترون

منكثيرأويكلونوالمقابرالنزحوآبارالمفاراتنييسكنوناكزهموكان

منويتأثمونالروحلنقاءمنافيةالجسمنظافةأدطيرونوكانوا.الحشائش

قالوقد،عمرهطولرجليهيغسللمأحدهمإنحقالأعضاءغسل

غسلفيهنعدّزمنفيكنالقد!أسفاهوامتلهفأ:بقرنينذلكبعدراب

نييتجولونالرهبانوكالطالحماماتندخلالآنبنافإذاحرامأالوجه

)1(.رهبانيةتربيةليربوهمبهموبهربونالصغارالأطفاليختطفونالبلاد

وكانوابنا،والاجتهاعقربهنمنويتأثمونالنساءمنيفرونوكانوا

أعمالهمتحب!إليهنوالتحدثالطريقفيمصادفتهنأنيعتقدون

شقيقاتا)2(.أوأمهاتكنولو؟الروحيةوجهودهم

وأالرومانيةالماديةحدةمنتعدّلأنالرهبانيةهذهتستطعولم

للفطرةلمجافاتهانظراًوالشهوالا،البهيميةنيوغلواءهاجاحهاتكبح

لقدالمفيد.الحكيمالأخلأقىالروحيالتوجيهإلىوافتقارهاالإنسانية

نظامأالناسعلىففرضتاالطافيالماديةلتيارفعلردالرهبانيةكاشا

والتمردمنهاللتخلصفعلردبدورهافاحدشايطيقوهولميستسينوهلم

الزهدنيالغلووحركةوالإباحيةالفجورحركةفكانمشاعليها؟

نجا.إلىجنباًالمسيحيةالبلادنيتسيرانوالرهبانية

)1(

)2(

185.ص:الندوي

186.ص:السابقالمصدر
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ابتدعتهالذينظامهافيالمض!المسيحيةالرهبانيةتستطعوبر

والإنحرافالضعفوتسربالإنسانيةالفطرةفقهرتهانفسهاعلىوفرضته

والفجورالأخلاقفسادنيوتسبقهاالدينويةالمرأكزتزاحمصارتحقإليها

"،جرومالراهبويصور.بالكبائروالمنكراتالرهبانواتهم.والدعارة

الأغنياءترفيفوفكانونعيمهمالقسوسعيش،"إدط:بقولهالوضعهذا

حتىالمالوجاالجشعوغلبهمالباباواتأخلأفانحطتوقد،والأمراء

العلنى،بالمزادتباعوقدكالسلعوالوظائفالمناصبيبيعونكانوا

وياذنون،الغفرانوتذاكروالصكوكبالوثائقالجنةأراضىويؤجرون

المحرماتحِلّوإجازاتالنجاةشهاداتويمنحون،القانونبنقض

بلغوقد،ويرابونويرتشون،البريدوطوابعالنقدكأوراقطوالمحظورات

الباباوأن،البابويةتاجرهن"الثامن،أتوسنتالباباأنتبذيرهممن

كما،ودخلهنصيبهوأنفقالشابقالباباتركهماكلأنفقالعاشرليو

)9(.المرتقبخليفتهإيرادأنفق

وانتصرت،بعنفواشتد،والامبراطوريةالبابويةبينالنزاعوبدأ

نأم7701سنةاضطرالرابعهنريالامبراطورأنحتىأولاَالبابوية

البابالهيسمحولمكانوساقلعةنيالبابويالبلاطنحوبخضوعيتقدم

لابسأحافياَصاغراَيديهبينفمثلبعضهملهشفعأنبعدإلابالدخول

حتىسجالأالحربواستمرت.زلتهلهفغفريديهعلىوتابالصوف

ونيرالبابويةنيرتحتيرزحونذلكأثناءالناسوبقيالبابويةضعفت

وأصيبت،وا!نحطاطوالخرافةالجهلظلماتنيويعيشون،ا!مبراطورية

حياةبسببسنةاًلفنيأورباسكانيتضاعففم،الصميمفيالمدنية

الأمراضانتشاروبسببللناستزينهاالكنيسةكانخاالقالعزوبة

.981ص:ويلندا(1)
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نشاطهمبمزاولةللأطباءوالرهبانالأساقفةسماحعدمبسببوالأوبئة

عقولعلىسلطانممنيُضعفواولاالماليةمكاسبهمنييشاركوهملاحتى

وحياتهم.الناحا

كتبهمنيدسواأنهمأوربافيالدينرجالأخطاءأعظموكان

الطبيعية،والعلوموالجغرافياالتاريخعنالخاطئةمعلوماتهمالمقدسة

فمهانهزموالذيوالدينالعلمبينالصراعفيبعدف!سبباَذلكوكان

والخالصوالباطلالحقفيهوالذيالبشر،بعمالختل!الديئذلك

والزائف.

الكنيسةتراهكاشاكماالمسيحيوالدينالعمبينالصراعواشتد

حطمحيثأوربافيالعقليةبركانفيهانفجرالذيالوقتفيوزلك

الكنيسةمعلوماتافزيّفواالدينيالتقليدسلاسلالطبيعةعلماء

بها،إيمانهموأنكرواعليهاوتمردوابلوصراحةشدةبكلوانتقدوها

العلماءوكفّرتالكنيسةقيامةفقامتالعلمبة،اكتشافاكموتوالت

التفتيشآمحاوأقامتالمسيحيالدسنبايمموأموالهمدماءهمواستحلت

ألفثلاثمائةعددهمبلغالذفىوالزنادقةبالملحدسنأسمتهممالمعاقبة

الطبيعيالعالمبينهممنوكانأحياء)1(ألفاوثكثوناثنانمنهمأحرف

غاليليوالطبيعيوالعالمحياَفاحرفالعوالمبتعددقالالذي"،برونو

الشمس.حولالأرضبدورانقالطلأنهقتلالذي

كلعلىوتمردواالكنيسةلرجالحربأوصارواوالعلماءالمحددونثار

الدئنوعادوا،وأدبوأخلاقاوعلموثقافةعقيدةمنبهميتصلما

ضرّتانوالعمالدينأنالعلماءوأعلن.جملةالدسنعادواثمأولاَالمسيحي

.291ص:ويلندا(1)
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أحدهمااستقبلفمنيجتمعانلاضدّانوالديئالعقلوأنتتصالحانلا

الاَخر.استدبر

الماديةنحوالغرباتجاهإلىوالدينالعلمبينالقطيعةهذهوأدت

والأدبيةوالعلميةوالاجآعيةوالأخلاقيةوالعقليةالنفسيةمعانيهابكل

فيينظرونالطبيعيةوالعلومالفلسفةعلماءفقاموالسياسيةوالفنية

،والمادةالطبيعةوراءتوةولامدبرولاخالقلاأنهأساسعلىالكون

أساسعلىوآثارهظواهرهويعللونالطبيعيالعالميفسرونوصاروا

علىيقومنظركلوسموامجردأعلمياَنظرأذلكوسموابحتميكانيكي

وجعلوهوالحكمةالعممعيتفقلاتقليدياَنظراَخالقإلهوجودأساس

الحستحتيأقيبماإلاالإيمانعدم%ل!ذلدُبهموأدى..سخريتهممحل

قبيلمنالطبيعةوراءوبمابالديمانالاٍلذلكوأصبحوالاختبار

عقولهم.ولاعلمهميؤيدهالاالتيالمفروضات

الجاحدالماديالنظربينتجمعتزالماالمعاصرةالغربيةوالحضارة

تأثيرأوبالتقليدالممسيحيةالدينيةالطقوسوبينالماديةوالحياةالملحد

علىبالاصمولوبالإبقاءتقضىالتيوالخلقيةالاجآعي!المصالحأوالمحي!

الفوضى.منويحفظهاالأمةأفرادبينيؤلفدينينظام

والسيإسيونوالاجآعيونوالمعلمونوالأدباءوالمؤلفونالكتّابوقام

وقلوبهمالناسعقولنيسمومهاوينفثونالماديةصورينفخونأوربافي

واجآعيةشخصيةإلىوقسموهاماديأتفسيرأالأخلاقيفسرونوراحوا

نأيجوزلاشخصيةقضيةباعتبارهالسياسةعنالدينفصلإلىودعوا

الحياةعلىموضوعهينحصرأنيجبوإنماالعامةالناسحياةنيتتدخل

القديمة،الاجآعيةوالنظمالأخلاقعلىعنيفةثورتهموكانت.الأخروية

الحياةالتهامإلىودعواالإباحيةدعوةونثصرواالإثمللناسفزينوا

وانتهابالشهواتبإرضاءمسئوليةأوقيدكلعنبعيدأالبهيمية
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والربحالعاجلةواللذةالحياةقيمةتقديرفيوأصفواوغالواالملذات

اليونانيةالحضارتينعنصادقةصورةحضارتهمفعادتالمادي

فصلتأنبمد،المسيحيةلاالماديةأورباديانةوأصبحتا،والرومانية

؟والآخرةالدنياوبين،والمادةالروحوبينوالعلمالدينبينتامأفصلأ

نيدلهموضوعالفكرينظامهانيليسولكنصراحةاللهتجحدلافهي

ماذلكويؤيد)1(.إليهبحاجتهاتشعرو!فائدةلهتعرفو!الحقيقة

لندنجامعةفيالنفسوعمالفلسفةقسمرئيس""جودالأستاذذكره

معانيمنمعنىبأيمسيحىمنهمآوطالبةطالباَعشرينسالأنهمن

هذهنييفكروالموسبعةللمسيحيةمعادونعثصرةمنهمفكان،الكلمة

لمأيضأ:")،جودالأستاذويقول)2(.مسيحيونفق!وثلاثةأبداَالمسألة

كللذلكتجندوهىوالتملّكللمالشرهانجلتراعقليةفيسائدأيزل

فيماارتقتاليهىالمتمدنةالأمةأنّلاعتقادهاالإعلاميةوسائلها

يعبد:الأمريكيينالصحفيينأحدقالولذلك:والتملكالثصرهعاطفة

إلىالسابعاليومنيويتوجهونالأسبوعنيأيامستةانجلترابنكالانجليز

)3(.الكنيسة

الجرمانيأن!الاستبداد"طبائعكتابهني"،الكواكبىذكروقد

الفضيلةكلويرى،الموتيستحقالضعيفالعنصرأنيرىالطبعجاف

،الماللأجلوالمجدالعلميطلبوهو،المالفيالقوةوكل،القوةني

والحياة،الانطلأقفيالعقليرىوالطيشالعجبعلىمطبوعواللاتيني

)4(.واللباسالزينةنيوالثصرفالحياء،خلعني

)2(

)3(

04.صأسد:كد

891.ص:الندوي

103.ص:السابقالمصدر

،02.ص:السابقالمصدر
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فى"

ص+91؟0513+!:نم

13:قيكاثي.".لى

ير!3+ا:ثيط05

)د(

)"(
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مما6يم)"(؟!يما.ور!يم+6+-13،ء!يم+لاصء؟6أم13

ر+ا؟اء+ابم+كهلا!!*بم!يتبم+م!مىمبرا!بمأي!
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!+لى-!.-13ثتنء-ا-لى-7"،لألىلمحِمبم!بمكبم

!ء؟ءاحماقيبىء!+يم،؟ء-كبم!ثغ-يتميما؟اءلى!بمث!

مبمإ،-6+ا؟شِكىمحبم6!لى-كماقي+ا-+ا!بم*!ي*ا

بهىءكي!لاا؟5؟مءما؟!لىكيمابمكحهبمثتنليمابهلاجمىثتن

؟5+اكلاا؟؟ءثضا؟+!م!+بم.)9(13

-بهيمتجى!حمى؟ملأ!بم5؟؟+ا؟أء؟؟اِاء؟ابمبهنبم

؟+!ما"ثقلم+اثبضمحا!أبم13بم*اكبيهبميهى؟+!ما!

مكمء""+يمفبمثلاض"-!؟+ح13-ء!اثبم-ير
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أصبحنفعهاانتفىفإذا،نفعيةفالأخلاف،والتطبيقالنظريةبين

عثرالخامسالقرننيالميكيافيليةولدتالجوهذاوني.خرافةتطبيقها

تحمالقاعدةهذهوأصبحت.الوسيلةتُبرزالغايةبأننادتوالق

نشاطاتكلشملتثمالسياسةنيأولاًبدأت،كلهالغربيالسلوك

.الحياة

الأطفالباستغلالالأخلافإفسادعلىالماديةالرأسماليةوعملت

الزينةوأدواتالملا!طنيالمجنونالربحفرصعنوالبحثوالنساء

المفاسدوتصديرالمستعرةالبلادخيراتو!اوالتقاليعوالموضات

منعنهاالسياسةانفصلتكماالأخلأفعنالاقتصادوانفصلإليها.

قبل.

ل!نسانالحيوانيالتفسيرهديعلىالأخلأقعنالجنسانفصلثم

الانقلابظلونيفرويدعندللسلوكالجنسىوالتفسيرداروئعند

فضائلمنالجنسيةالعفةإن:يقول)ماركس(جعلمماالماديالصناممط

ذاتهيحققلاالإنسا،نإن:بقولهفرويدوتبعهالبائدالإقطا!،المحتمع

هوتقاليدأومجممجأوخلقأودينمنقيدوكل،الجنس!بالإشباعإلا

)9(.شروعغيركبتوهوالإنسانلطاقاتومدمرباطلقيد

العاملاتالنساءبينالمواليدنسبةانخفاضمشكلةمنأورباوتعافي

المرأةانصرافأنويبدو.سببهيُعرفلاعقمعنولكناختيارعنلا

المميزةالخصائصجعلقدالرجلعالمفيواندماجهامومةالاًوظيفةعن

فيهتضمرثاْلثجنسلظهوريمهدمماتدريجيأوتضمرتضعففيهاللأنوثة

.المشهورةالقاعدةحسبالعضوتخلقفالوظيفة،الأنوثةخصائص

157.صالعئمَنزئ:القرنجماهلية)1(
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نإ:الأمريكيالفيلسوف!ديورانت،وليقولالأصةنطافوني

لاجسميةصلةلأنهالصحيحبالمعنىزواجاَليسالنربنيالزواج

أشبهوالبيتمفقودوالوجدانيالعاطفيفالرباط)1(وأمومةأبوةربا!

يمارسكماالزوجيةوظيفةيمارسانوامرأةرجلفيهيعيشبفندف

الأطفالينشأأنبدلاالبيتهذامثلفي،حماسبلاعملهالموظف

إنشغالبسببوالمودةوالحنانالعطفمشاعرمنلحرمانهممنحرفين

الصغيرةالكلابإنّ:يقولأن"كاريلألكسيس،دعامماعنهموالديهم

نموأتنمولاواحدةحظيرةفيعرهانفسمنأخرىمعتنشأال!

بالنسبةالحالوكذلكوالديها.وراءتجريالقاطرةكالكلابمتكاملأَ

الذينوأولئكالاَخرفيالأطفالمنجمهرةوس!يعيشونالذينللأطفال

)2(.والديهمبصحبةيعيشون

التوجيهنيتتمثلفإنهاالغرلانيالمباشرةالانحلالأسبابأما

بالمرأةتدفعال!الاقتصاديةوالظروفوالتحللالإباحيةنحوالمستمر

وأالكليةأوالشارعأوالعملنيعليهاالحصولوسهولةالعملإلى

الإعلامأجهزةطريقعنوالإغراءالمبكرالزواجتيسّروعدم،المدرسة

موانعواختراع،رسميوغيررسميأبهالمصرحالبغاءوانتشار،افتلفة

الجنسوأفلاموقصصوكتبافدراتوانتشاروانتشارها،الحمل

والهيبية.كالوجوديةالشاذةوالحركاتالعراةونوادي

نيجاءماومنها،تحصىأنمناكثرالفربنيالإباحيةوشواهد

فتاةآلافعث!رةأنمنالبريطانيةالداخليةلوزارةالسنويالتقرير

والتسكعالدعارةبتهمةعليهنالقبضألتىأعمارهنمنالعثصرئتحت

014.صالعشرئ:القرنجاهلية)3(و)1(
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نأ"!سكوتلاندياردمديرصرحكمام()0691الفسقعلىوالتحريضرا

كانم0691عاموفي)1(.لندنأمنتهددوالنساءالمراهقاتعصابات

ستينهؤلاءعددوبلغأمهتتزوجلممواليدتسعةكلمنواحدطفل

الجنس*و"الآنسةالأم"ظهورإلىالاختلاطأدىوقدطفل)2(.ألف

أنوثتهاعنفابتعدتالرجالخالطتالتيالمراًةيعنيوهو"الثالث

قبل.منذلكإلىأشرناوقدووظيفتها

تعاطيبسببالانتحارحالاتانتشارأيضأالشواهدهذهومن

المزعومة.السعادةعنبحثأالهلوسةحبوبشيوعاَواكثرهاافدرات

نشرومنها.الغربدولفيبهوالساحالإجهاضحالالاوانتشار

وعنوأرباحهاالجنستجارةعنوالمجلأتالصحفنيالمستفيضةالبحوث

والملاهيالبغاءوعن،المصورةالمتخصصةومجلاتهوكتبهالجنسأفلام

.للدعارةصالوناتحقيقتهافيهيالتيالتمسيدصالوناتوعنالليلية

سننيالفتياتلدىلاسيهاالثرسغيرالحملحالاتاشيوعومنها

صدرتأمريكاوفيأحيانأ.عثصرةالحاديةسنوفيبلعشرةالخامسة

الشبانصورتنشروهيفق!للنساءنحصصة(جيرل)بلايباسممجلة

وميولهالرجلتصرفالاعنوالدراساتالمقالاتاوتكتبتمامأعرايا

قبضةتحت،بهوالاحتفاظالإيقاعوكيفيةالجنسموضوعفيواتجاهه

تنثصرالتى"بوي!بلايمجلةعلىرداًالمجلةهذهصدرلاوقد.المرأة

مماثلة.أوضاعفيالدنيانساءأجلصور

)1(

)2(

.191ص:خليلأبوشوئ

.918ص:السابقالمصدر

بعدها.وما302ص،:والنرب"الإعلامالجندي
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عن(الموت)أشعارباليهبالدنمارككوبنهاجنأوبراسرحعرضوقد

الدمار،إل!ونزعتهالإنساناًطماعحولوتدور،أونسكويوجين"قصة

تمامأ)1(.عراياوراقصةراقصأوعثصرونمائتانالعرضنيوقفوقد

علىالماديةطوفانوطغيانالانحلألمنالمؤجةهذهأدتوقد

الجنسينبينوالصلاتالأسريةالصلاتضعفإلىوالسلوكالأخلاق

عنتخلتقدالغربيةالحضارةلأد!الدينىالوازعوغيالاالمثلوتردي

مجموعفيالماديةللمقتضياتالخلقيةوفضائلهالروحيةالإنسانشخصية

)2(.دو!بفيسناًإلاالفرديكون!حيثاْلمجتعيدعونهآلي

النفسيةوالأمراضالزهريأمراضانشرتاًيضأالأسبابولهذه

والنهبالسلبعصاباتانشرتكما،الغربفيوالعقليةوالعصبية

بالرئيسحدامما،الأطفالوعصاباتالمحدراتأ،وعصاباتوالاغتصاب

لأن،خطرنيأمريكامستقبلبأنم6391عاميصرحأنالأمريكي

علىالملقاةالمسئوليةيقدرلا،الشهواتفيغارق،منحلمائعشبابها

غيرستةيوجهللتجنيديتقدمونشبانسبعةكلبينمنوإنه،عاتقه

البدنيةلياقتهمأفسدتقدفيهاغرقواالتيالشهواتلأن،صالحين

(،"خروتشوفروسياوزراءرئيسصرحنفسهالعاموفي.والنفسية

الخارجيةوزارةاضطرتاوقدروسيا.شبابعنمماثلأتصريحأ

بالشذوذمصابون33لأموظفيهامنوثلأثينثلاثةفصلإلىالأمريكية

أيضاً:أمريكاوفي)3(.الدولةأيصرارعلىمؤتمنينغيرفأصبحواالجنسي

مهمتهاوكُتّابومحامينأطباء:المثقفينكبارمنعصاباتانتشرت

)1(

)2(

)3(

502.ص.والغربالإسلأم:الجندي

05.صأسد:!د

164.صالعثرين:القرنجاهلية

36

http://www.al-maktabeh.com



تبيحلاالكاثوليكيةفامريكا،قانونيةلأغراضالزناعمليةتيسير

يلجأذلكولتيسير،الزوجينأحدمنالزناثبوتعندإلاالطلاق

الآخربالطرفللأيقاعالعصاباتهذهاستئجارإل!منهماالكاره

علىيحصلالقانونيةالمستنداتوبتقديمالزنا،بجريمةمتلبسأوضبطه

المتعةأجلمنأوربالأثرياءالفتياتلبيععصاباتوهناك.الطلاق

)1(.الجنسية

الجنسبائعاتالنروببعدلندنشوارعفيتُشاهدأنالمألوفومن

كمااءلمحرمةاللذةطاليويتصيدنالسبيلعابريعلىبضاعتهنيعرضن

أدواتبيعفيتتخصصاًسواقهافيالمحلأتاوجودأيضأالمألوفمنأنه

لإثارةطريقةكلابتدعقدالغربيالعالمأنويبدو.ولوازمهالجنس

وإشباعها.الرغبات

فيهروى،صبريلموصىالقاهرية"اليوم،،أخبارنثصرتهمقالوفي

المدارسفيوبناتناأبناءنانعمإننا:قولهسويديجامعىأستاذعن

لدينااجمستصرمجأ،واضحأالجنسعنشيءكلمبكرةسنفيالثانوية

الملأبسومتعةاللذيذالطعامكمتعةالجنسيةالمتعةإن،جنسمشكلة

قبلطبيعىشيءوالنساءالرجالبينالجنسِيةوالعلاقاتا،الأنيقة

)3(؟للفتاةيباأنيجبللشابيبا!وما،عاديأمروهذا،الزواج

ظطهرة"ديورانت)،ولالأمريكىالفيلسوففسرفقدهناومن

الأورببوالمجتمع)3(.قبلهالتعوّدثمرة3!ابأالزواجبعدالانحلالاستمرار

غيرالمواليدعلىبالإنفاقالدولةوتتكفل،الشرعيةغيرالولادةينكرلا

عثصرة.السادسةسنحتىالثصرعيين

)1(

)2(

)3(

165.صالعشرت:القرنجاهلية

157.ص:الحضارةوشكلاتالإملأم

175.صالعشرئالقرنجاهلية
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عربيصديقللندنزيارتيأثناءليرواهماالموضوعبهذاويتصل

كان،العملفيزميلةلهأنمنالبريطانيةالثصركاتإحدىنييعمل

لها:فقال،ثلإثةأطنالومعهاشاهدهايوموفي،متزوجةغيرأنهايعم

لهافقال!أولاديإكملا!:قالتلك!قريبةاًوقريباأبناءأنهمأظن

فهمذلكُومعنعم!ببرود:فقالت!متزوجةغيرولكنكمستغرباَ:

ضاحكة:فقالتذن؟!اٍأبوهمومنوسألها:وعادالموضوعففهم!أولادي

أولاديأنهمبالضب!أعلمهالذيولكنبالضب!،أعلمهلاالذيهذا

أمهم!وأنا

برفقةوكانتالاَنسةالأمبتلكالزيارةتلكفيألتقىأنليوقُدّر

يُقالعمافسألتهاالفضولودفعني،وتشعبالحدثحابينناودارصديقي

رجلكلوأنلاه!"ول!!3صديقلهاانجليزيةامرأةكلبأنلي

،والمتزوجونالعزابذلكُفييستويأك!3ا"ولحي!عصديقةلهانجليزي

الحياةقسوةمنتخففاجتماعيةضرورةوهو،صحيحهذا:فقالت

وللفتاة؟الحالاتهذهمثلفيعاديشيءالجنسيةوالعلاقات،ومتاعبها

ذلكويتم،غيرهتتزوجأنبعدحقصديقهامععلاقتهانيتستمرأن

علاقتهنييستمرأنبدورهالهسمحتإذازوجهامعوالاتفاقبالتفاهم

حسبصديقهاالمرأةوتغيرصديقتهالرجلويغيرالاَخر.هوبصديقته

.والظروفالمزاجمقتضيات

يأمنيطلبأنيستطيعرجلأيإن:المرأةتلكليقالتهومما

المتعة،أجلمنومكاناًموعداَلهتحددأنالشارعنييصادفهاامرأة

تكريماَهذافيترىإنها،الاستنكارأوالردسوءمنهايخثمىأندون

إلىإجابتهذلكنيراغبةكانتفإن،وشخصيتهابجمالهامنهوإعجابألها

إليهاعتذرتبذلكتسمحظروفهاتكنلمأوترغبلموإن،طلبه

.بحرارةوشكرتهبلطف
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ولا..إ!الغرببلأدفي،الجنسوديمقراطية،الأخلاق!شعبيةإنها

آخر.عنغربيبلدفيهايختلفيكاد

طغيانمنتخوفهعن،،ديورانت*ولالأمريكيالفيلسوفويعبر

:اليومبناتحي!ثلاثةشيطانيةصامل:بقولهالانحلألمنالطوفانهذا

الحربمنذورواجهوقاحتهنييزدادالذيالخليعالفاحشالأدب

الشهواتالناسفيتثيرلاالتيالسينمائيةوالأفلأم،الأولىالعالمية

الخلقيالمستوىوانحطاط،فيهاعمليةدروسأتلقنهمبلفحسبالبهيمية

بالرجالواختلاطهنوعريهنملأبسهنفييبدوكماالنساءعامةفي

الحضارةزوالذلكمآليكونأنبدولا.التدخينمنوإكثارهن

الرومانيةللحضارةقبلمنحدثكماوفناءهما،النصرانيينوالاجتماع

الهلأك)1(.مواردشهواتهماتباعأوردهمالذينالأخرىوالأمم

ذإالثانيةالعالميةالحربفيفرنسافيحدثاماقولهومصداق

أحدثتملككانتأنهامعْ،أسبوعينمنأقلفيللألماناستسلمت

تملكتكنلمولكنها.*الشهير،ماجينوخ!تحصيناتمعوأفتكهالأسلحة

فيهاسىأنبعدعنها،تدافعاليوالمكرامةبهاتحاربالتيالروح

مراقصهاعلىفخافت،الجنسحيوانبهاواستبدالخلقيالفسادوباء

)3(.الألمانقنابلمنومواخيرهاومسارحهاوملاهيها

وفرويدماركسطرحهاال!والأفكارالنظرياتانجاحهوهذا

أقمىإلىووصوله،وتدميرهالغربيالهتمعهزيمةنيودوركايموسارتر

والتمزقا.والانحلألالانحرافغايات

)1(

)2(

.153ص:الحضارةومشكلاتالإسلأم

،16.صالعشرئ:القرنجاهلية
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:حاقدةصليبيةالفربيةالحضارة-4

وذلك،عنيدأصارمأموقفاَبالكنيسةممثّلةالمسلاممنأورباوقفت

التيالبلادفيتركهالذيبالأثرالعميقلإحساسها،فيهاوجودهبمقاومة

حضارةكانتعندما(،:تويني"آرنولدالانجليزيالمؤرخقالفتحها.

الحضارةظهرت،الميلاديالسابعالقرنفي،الهاويةإلىتنحدرالغرب

الغربخشيهماوأشد،هستيريةنوبةالغربفاصابت،الفتيةالمسلامية

الغربالدىمادفعهنيينفعلاالمادةفوقأعلىمَثَلإلىتستندأغامنها

البابويةقادتهاالتيالكبيرةالحملةتلككانتهناومنماديةأسلحةمن

أورباعنوصدهالمسلأملمواجهةفيهالمؤازرتهاأورباملوكودعت

ثمبيزنطةدولةمنحدودهواقتحامإسبانيافيوجودهعلىبالقضاء

)9(.الصليبيةاطروببإعلان

ذلكقبلوكاسا،الصليبيةالحروبخلالمنأورباوُلدتوقد

ودنماركيينوإيطاليينونورمانواًنكلوسكونوفرنسيينجرمان

المدنيةذلكأثناءووُلدتا،المسلأموجهفياتحدواولكنهم.وسلأف

علىالأوربيةالشعوبإليهتسىواحداًهدفاًوأصبحت،الغربية

للوسعملأولذلكوكان.للاشلامعداوةالمدنيةتلكوكانت،السواء

استثناء)2(.أوقيدبلاالكنيسةتعضدهالجماممطالأوربي

والانحطاطوالتخريباالصليبيوناقترفهاالتيالمروّعةالفظالًعإن

التيهيخسروهاثماجتاحوهاالىالمسلامبلأدفيخلفوهمااللذَين

الشرقبينمتحرجةولصلأتاالأمدطويلةلعداوةالسامةالبذورأنبتت

فقدالشعور،هذالمثلضرورةهناككانتلماذلكولولا.والغرب

)1(

)2(

41.صوالنربالإسلام:الجندي

56.صأصد:عد
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وأنه،حيوافيوعنفشهوانيدينالاسلأمأنالحينذلكمنذأشاصا

لها.وتطهيراَللقلوبتزكيةوليس،شكليةبفروضيتمسك

العصورمنذالأوربيةالأفكارفيهاتبدلتالقالعصورومع

والشاعرالفيلسوفأنومعمستمرأ،للأشلامالعداءبقيالصليبية

ذلكمعفإنهوكنيستهاالمسيحيةأعداءألدمنكان"،فولتيرالفرنسى

بحوثالىالشعورهذاوتسلل.ورسولهالمسلامأعداءألدمنكان

منأصيلاًجزءاَالإسلاماحتقارأصبحثمتلقائياَوكتاباتهمالمسشرقين

كلالأوربييننفوسفيتشيع""مسمكلمةوأصبحت،الأوربيالتفكير

والكراهية.الحقدصنوف

احتمواقيساريةأهلأنالمسلاميالعالمفيالصليبيينفظائعومن

ونساءرجالاً:آخرهمعنوذبحوهمالصليبيونفلاحقهمالمدينةبجامع

مذبحةوكانتالدماء.منبركةالىتحولالذيالمسجدداخلوأطفالأ.

باعترافالأولىالصليبيةالحملةتاريخفيعارلطخةالمقدسبيت

ويذكرومساجدها؟الفرماجامع")،بلدوينأحرفوقد،الأوربيين

إحدىوفي.مسلماّلافعشرةبالقدسعمرجامعفيقتلأنه")،لوبون

ارتكبوقدبموتاهموعثّلواالمسلمينقبورالصليبيوننبشالحملاتا

وصفوقدمشينةجنسيةفضائحوريموندأليانوروزوجتهالسابعلويس

الرهبانوضعوقدهمجيةبربريةبأنهاالحملاتهذهأوربامؤرخو

الأقصىالمسجدفيالناقوسوقرعواالخمرزجاجاتاالصخرةعلىخلالها

فيالتفتيشأمحافظائعذلكالىويضاففيه.الآذانتعطيلبعد

أغربشيءفيهاالمسلمونلاقاهمافإن.الهجلةانزريةوأعمالهاإسبانيا

لهيندىممابهموالتمثيلبهموالتنكيلتعذيبهمنيالتفننفيالخيالمن

إسبانيإ،مسلمىمعاتفاقاتهاعلىالمسيحيةتحافظولم.المنسانيةجبين

العربيةوالأيطءالعربيةاللغةواستخدامالمسلامعليهمفحرّمت
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حياً)1(.يُحرفكأنفقدذلكخالفومن،العربيواللباس

الحروببعدغربيةتجربةأولمصرعلىالفرنسيةالحملةوكانت

أيقظتال!الحركةأنهامدعية،الإسلاميالعالملامَتحامالصليبية

الوهاباعبدبنعدالإمامحركةبعدظهرتأنهامع،والمسلمينالعرب

،ادتكماوحضارةتمد!نرسالةالحملةوليست،سنةخمسينمرابكثر

تمثّلوقدوالانجليزالفرنسييينبينالمطامعأجلمنالصراعتمثلولكنها

الأزهرالجامعالفرنسيينخيلبدخولالإسلامعلىوالحقدالتعصبفيها

بينالنعراتوإثارةالسكارىللجنودباراتالىالقاهرةوتحويل

الىأدتعنيفةمقاومةالفرنسيونوجدولقدوالأقبا!.المسلمين

قبلمننابليونخليفة"كليبر"بقتلالمقاومةهذهوتمثلت،هزيمتهم

الإسلأمعلىالفرنسيينحقدوتمثل،الحلبىسليانهومصريغيرمسم

الخازوقماعلىأعدموهفقد،المناضلهذابهاأعدمواالقالطريقةببشاعة

حياً.يدهحرقواأنبعد

تواجههاالىالضميرازدواجمشكلةالفرنسيةالحملةنيوتتجلى

الىدتحاالتي،الفرنسيةالثورةأبناء،نابليونفجيمق،الغربيةالحضارة

نأيؤكدمما،وعذبواوقتلوامصرنيسرقوا،والمساواةوالأخاءالحرية

نكلتال!هيوفرنسا.شيطانبلادهخارجونيملاكبلادهنيالغربي

الصليبتعلقْفوقهاكانتكنائسالطمساجدهوحولت،الجزائربشعب

مدينةشعارجعلتوقد"ينصرك،الصليبعبارةوتحتهالحديدي

وطبعتهالبحرفوقمنكسصغيرهلالعلىمنتصرأضخماصليباَالجزائر

)3(.العالمأنحاءفينثصرتهبريدطابععلى

)1(

)2(

12.صا:العاجلأل

34.ص:كشك
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علىللصليبانتصارهوللجزائراحتلالهاأنفرنسارأتهكذا

بعدللجزائرلحنأولذلكبعديكونأنغريباَيكنولمالهلأل.

التحرير:

)9(إليكرجعتالجزائرعليك"*عديامبروك

بعنوانلهكتابفيالأمريكيالكاتب!مورهيد،ألنويقول

مصرفيعرابيلثورقييؤرخوهو"المسلمين"تمردأو"الأبيضالنيللا

المسيحى،"النصربعنوانبفصلتاريح!هوينهي،السوداننيوالمهدي

الساحقةبالهزيمة(والمهدي)عرابيالقلائلهذهانصالقد:فيهيقول

عندزالتلا،العشرينالقرنأورباإنها)2(.النيلضفافعلىللاشلام

.عامبعدعامأتشتدالصليبيةوهذهصليبيتها،

فيالاسلاميةالروحعلىالقضاءأجلمنفرنساأنالطريفومن

فتياتعشربانتقاءعمليةبتجربةقاشاقدالجزائرشبابنفوس

الزيوألبستهن،الفرنسيةالمدارسوأدخلتهنجزائرياتمسلمات

الجهودمنعاماَعثصرأحدوبعد،تمامأكالفرنسياتفاصبحن،الفونسى

والصحفيين،والمفكرفيالوزراءإليهادتحارائعةتخرجحفلةلهنأقامت

بلباسهنيدخلنالجزائرياتبالفتياتالجميعفوجىءالحفلةابتدأتولما

ماذا:وتساءلتالفرنسيةالصحفثائرةفثارت،الاشلاميالجزائري

فاجابعاماً؟!وعشرينوثمانيةمائةخلألالجزائرفيفرنسافعلت

القرآنكانإذاأصنعوماذا:الفرنس!المستعمراتوزير""لاكوست

فرنسا؟إ)3(.منأتوى

)1(

)2(

)3(

35:صكشك

.38ص:كشك

07.صالمالم:جلال
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قوةلتدميرخطةوضعفيوالصهيونيةالاستعمارقوىتعاونتوقد

المالمأنحاءجيعفيوالاقليمياتوالقومياتالعصبياتوإثارةالمسلام

طريقعنالعرببالمسلمينالأتراكالمسلمينبضرلاوذلك،المسلامى

لتحويل،والترقىالاتحادبجماعةممثلة")1(الطورانية"الدعوةإثارة

"كمالبزعامةالسويسريبالقانونتحمعنصريةدولةالىالمسلمةالدولة

بدفعوالعرباالأتراك:الدولةعنصريبينالعداوةوتعميق"أتاتورك

لورنسمنبتدبيروشنقهموقمعهمالعربعلىالتسل!الىالاتحاديين

عثصرثمانيةبعدالقدسالىالعودةمنتتمكنحتى،الصهيونيةلحساب

وقد.العالمأنحاءجميعفياليهودوتثصريدللهيكلالرومانهدممنقرنأ

بالدولةالزجعلى(والصهيونية)الصليبيةالمتحالفةالقوى"تلكعملت

يكونأندونالألمانصففيالأولىالعالميةالحربفيللدخولالعثمانية

مظاهرمنمظهرأيتمزيقفيالغربرغبةسوىذلكفيمصلحةأيالا

المناطق.هذهمنالمسلاميستأصلغربينظاموإقامةالمسلاميةالوحدة

الزحفنيالاكبربطرسحلمتحقيقالىجانبهامنروسياستوقد

الإسلامى.العالمقلبالىوالوصولالدافئةالمياهالى

والنمساوفرنساورومانيابلغاريامعكذلكالقوىتلكتحالفتوقد

الهدوءمنلحرمانهاالعأنيةالدولةلمحاربةوإيطالياواليونانوروسيا

السلطنة.أوصالوتقطيعأوربافيسلامالاٍرقعةولتضييقوالاستقرار

ما""فاميريالمجرياليهودياصسثرقاأيدلوجيتهارضععنصريةنزعة:الطورانية)1(

وني"الاسلأمفيوطن"لاالمضللةعبارتهأطلقالذيوهوم،187-1868بين

منذرالاتراكالمنولتاريخعناليهودي،كاهون،تونيألفهكتابظهرم1691عام

الاتحادجماعةراتخذهالفرنسيالعلميا!معبهنوهوتدهـ.5،01عامحقنشأتهم

المنصرية.حركتهمنيلهمدصتورأوالزقي
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ضد")إ.(!الدونمةجماعةو!سيا،الصهيوفيةالحركةنشطتوقد

فقاموا،فلسطيننيمطالبهمالحميدعبدالسلطانرفضبعدالعأنيين

،صورةأبشعنيالخلافةعاصمةفيالحمصورتالتيالفاجرةبالدعاية

فينجحواوقدللمحانها.وطمس،للمساوىءوإبراز،للحقائققلمبمن

البلغاروحشيةطمسوابينما،بأصهاوالعاأوربافيالدعايةتلك

الاستعماريالطمعغريزةوحركوا،والروسوالفرنسيينواليونان

)،مدحتصورواوقد)تركيا(.المريضالرجلممتلكاتعلىبالاستيلاء

أنهعلى،ماكريهوديوهو،والترقيالاتحادجماعةزعماءاكبر"باشا

لمبرازأورباصحفوسخروا،السلطنةفيوالحريةالمصلاحلواءحامل

صيحاتتعالتوقد.المسلامأعداءألدمنأنهمع،ومنجزاتهأخباره

الطائف.الىونفاهالحميدعبدالسلطانعزلهحيناستنكارهم

بينم0186عامفتنةالصليبيةالصهيونيةالفتنةأيديأشعلتوقد

وعلىالعثمانيةالدولةعلىبتبعتهاوألقت،لبنانتيوالمسيحيينالدروز

حمايةبحجةالمسلمينبلأدفيامتيازاتعلىللحصولوذلكُ.المسلمين

.النصارى

اشترطت،الأولىالعالميةالحرببعد،)،لوزانمؤتمرمحادثاتوفي

الإسلاميةالخلأفةإلغاءمنها:شروطعدةتركيامنلانسحابهاانجلزا

بالدستورالمدنيالدستورواستبدال،سلأمبالمتركياصلةوقطع

)1(
منخروجهمبعدبالاشلأمتظاهرواالذئاليهودوهم،،المرتدونومعناها:الدونمه

علىللقضاءمحاولا!مبدأتاوقد.سالونيكفيتجمواوقدالداخلمنلتقريضهإسيانيا

الذيالفاتحعدالسلطانبمدهومنالثانيمرادالسلطانأياممنذالاشلأميةالدولة

الصغار.وأحفادهالقانونيسلمانأولاداغتيالدبرواثم.بالعاليهوديطبيبهاغتاله

ثيناأموارالىالإصلأميالمدوصولوبعد.الظنيينكلمؤامراتهمتواصلتوقد

الهدمنيأهداصمتحقيقفيليسيروهاخدمتهمننسهانيالصليبيةالقوىوضعت

والتخريب.
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وقدانجلترا.انسحبتذلك")1(أتاتورك"كمالنفذولما،الاشلامي

المعارضةمنالبرلاننيهجوماَانجلتراخارجيةوزير،!ىزونواب

أوربامهاجمةمعاودةتستطيعربماال!تركيامنانجلتراانسحابعلى

)،لقد:فقالجديد،منحولهاالمسلاميةالدولجعاستطاعتإذا

قوتهاعلىقضينالأننااليومبعدقائمةلهاتقومولنتركيا،علىقضينا

.،وتركوهلهفصفقواوالخلأفة)2(.،الإسلام:أمرينفيالمتمثلة

منبتدبيرروسيافيالشيوعيةالثورةقاشام1791اكتوبروني

وذلك،العالميةالماسونيةالحركةيديرالذيالأمريكيالماسونيالمجلس

منأربعةكانوقدفيها.المسيحيةحاميروسيابإمبراطورل!طاحة

الحزباأعضاءنصفوإناليهودمنأعضاء(عشرة)وهوالثورةمجلس

دولةثانيروسياكانتولهذا،الصهيونيةغلاةمنالأمريكيالشيوممط

صاالأديانالشيوعيةناهضتوحينما.بإصائيلاعترافأأمريكابعد

لليهودضرورةاليهوديةبأنذلكلينينوبرّر،اليهوديةعنالطرف

حقهم.ينالواحتىالشعوبافييذوبوافلاحولهايجتمعواحتىالبؤساء

نأ)ماركس(ويرىالمحتار.اللهشعببأغماليهودفكرةيؤيدوهو

بأسرهللعالمالاشتراكيبالتحويلإلانهائياًتُحللااليهوديةالمشكلة

)الشيوعية(.الماركسيةبوتقةفيوالقومياتالأديانوإذابة

كما،الاشتراكيةالىالعالملتحويلالماركسيةاليهوديةأسستوقد

تعملأنهابإيهامهتأييدهوكمسبالغربيالعالملخداعالصهيونيةأسست

)1(

)2(

بالملمانية،ونادى،الإسلامبةالخلافةألنىتركيا.لجمهوريةرئيسأول:أتاتورك

وأباح،الدينيةالمدارسوأغلق،الثرعيةآا!اوألنى،الدولةعنالدئوفم!ل

وطسى،المربيةبالحروتاللأتينيةالحروتواستبدل،والملأعيوالسفورالاختلارر

الإسلامي.مسارهاببدءتستانفتركياأخذت.وبعدهالإسلأميتركياوجه

67.:صالعالمجلال

46

http://www.al-maktabeh.com



الماركسيةلتسيطروذلك،الدوليةالغربيةالاستراتيجيةأجلمنمعه

كله.العالمعلىرالصهيونية

بروتوكولاتوواضعيالصهيونيةنحططيمن،،لينينكانرقد

أسلفنا.،كمابسويسرا،بالنيالحكماءمؤتمرحضروقد،صهيونحكماء

اليهوديالزعيمهوالشيوعيةلروسيارئيسأولم.وكان7918عام

وقد.زينوفيفوتبعهماسفرولوفاليهوديالارهابيوتبعهكاسيمنيف

!عمالوهيروسيانيوكانتم0091عامصهيونيةجماعةأولظهرت

1)1(
."صهيون

حركةالصهيونيةأنتصريحاتاعدةفيالشيوعيةزعماءإعلانوإن

ولحجبالصهيونيةأعداءلكسبهوإنماعدوانيةعنصريةرجعية

فيالصهيونيةتسيرالذين.الغرلازعماءولطمائةبينهما،العضويةالرابطة

خطهم.

وثورتها،العالميةللصهيونية)عقائدي(أيديولوجيجناحالشيوعيةإن

المنفذيئ.هماليهودوكالط.القيصريةضداليهود،ثورةهيالحقيقةني

أمريكايهوددفعالثانيةالعالميةالحربوفيفيها.السياسيةللأغتيالالا

عدو،هتلرعلىللقضاءروسيامعونةال!روزفلتالأمريكيالرئيس

.الأولاليهود

من،ل!سلامبالعداءالغربمشاعرإلهابالصهيونيةاستطاتحاوقد

فهووجودهعلىحقيقياَخطرأيشكلالذيالوحيدالدينهوأنهحيث

الأخرىالدياناتاأما.1مساعدةقوةبلأبنفسهيمتد،زاحفمتحركدين

رقيأأقلوهى،قوميةدياناتلأنها،منهاخطرفل!والهندوبميةكالبوذية

027.ص،والفرب"الإصلأم:الجندي)1(

47

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


:الثلاثالغربقوىالاسلامعلىتألبتوبهذاواليهوديةالمسيحيةمن

)1(.والشيوعيةوالصهيونيةالاستعمار

الىتدصالغربلزعماءتصريماتتصدروالحينالحينبينتزالوما

الغربيين.تفارفلاالتيالصليبيةروحعنوتعلنالمسلامتدمير

""جونسونالأمركىالرئيسمستشار،روستوأيوجين"قال:

الخارجية:وزارةفيالتخطي!قسمورئشىالأرس!،الشرفلشئون

وأدولبينخلافاتاليستالعربيةالشعوبوبينبينناالقائمةالخلافات

لقد،المسيحيةوالحضارةالإسلاميةالحضارةبينخلافاتهيبلشعوبا،

وهو،الوسطىالقرونمنذ،والإسلامالمسيحيةبينمحتدماًالصراعكان

خضعونصفقرنومئذ،مختلفةبصوراللحظةهذهحتىمستمر

نإ.المسيحيللتراثاالإسلاميالتراثوخضع،الغربلسيطرةالاشلام

الغربي،العالممنمكملجزءأمريكاأنتؤكدالتاريخيةالظروف

الشرقيللعالممعاديةتقفيجعلهاوذلك،ونظامهوعقيدتهفلسفته

أمريكاتستطيعولا.المسلامىبالدينالمتمثلةوعقيدتهبفلسفتهالإِسلامي

العالمجانبوإلى؟للاشلأمالمعاديالصففيالموقفماهذاتقفأدنإلا

للغتهاتتنكرفإنهاذلكعكسفعلتإنلأغا،الصهيونيةوالدولةالغربي

ومؤسساتها)3(.وثقافتهاوفلسفتها

الأولىالعالميةالحربفيالقدسالانجليزيةالحملةاحتلتوعندما

لويدهنأوقد.الصليبيةالحروبانتهتالاَن":)،اللنيقائدهاقال

سماها)3(.كماالثامنةالصليبيةالحملةفيالنصرإحرازهعلىاللنيجورج

)1(

)2(

377.-353ص"والنرب"الاسلام:الجندي

32.صالمالم:جلال

33.ص:السابقالمصدر
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دمشققربميسلونجيشعلى"غوروالجنراللاتغلبوعثدما

قدها:وقالبقدمهوركلهالأمويالجامعفيالديئصلاحقبرإلىتوجه

المسيوالفرنسيينالبرلمانيينمنجماعةزاروقدالدينصلاحياعدنا

فيالدائرةللمعركةحدوضعمنهوطلبوافرنساخارجيةوزيربيدو

)1(1.والصليبالهلالبينمعركةإنها:فقالمراكش

كانلقدتشيرتشل:راندولفقالم6791القدسسقوطوبعد

السواء.علىواليهودالمسيحيينحمالمسلأمسيطرةمنالقدسإخراج

حولاليهودتجمهروقداليهود)3(.سرورعنيقل!المسيحيينيصرورإن

ياخي!ر!بيوميوم:دايانموشيمعيهتفونوصارواالمبكىحائ!

عددين!التفاحعلىالمشمشحُطّوا:صيحاتهمتابعواثمخيبر!لثارات

د!قالالمناسبةهذهوفيإ")3(بناتخلّفمات!وممد،وراحولّىا

،علإ-إ:النيمخاطبأالفيتوري

والسلأمإ...الصلاةأفضلعليك!سيدييا

مُضاعة!أميمامن

والظلامالخرابحضارةتقذفها

بالسدودالبحرردمنامنذ!سيدييا

الحدودوبينك7بينناماوارتفعت

اليهود)4(ماشيةفوقناوداشامتنا!

)4(

.34ص:السابقالمصدر

35.ص:السابقالمصدر

36.:صالسابقالمصدر

37.ص:العالمجلال
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فرنسانياسائيلأعوانخرجم6791حزيرانحربوعشية

صارتربولجانالوجوديالفرنسىالفيلسوفتحتهاسارلافتاتومعهم

فتبرع"المسلمين"اقتلوا:التبرعاتصناديقوعلىعليهاوكتبوا

اسرائيلوطبعتأيامأربعةخلالفرنكمليونبألفالفرنسيون

ذلككل)1(.بالملايينبيعت!الهلال!هزيمةعليهاكتبمعايدةبطاقات

المسلمينمحاربةفيالأوربيةالصليبيةرصالةيواصلونالصهاينةلأن

الإسلامية.الحضارةوتدمير

هذادامما:الأسبقبريطانياوزراءرئش!!!غلادستون:وقال

علىالسيطرةأورباتستطيعفلنالمسلمينأيديفيموجودأالقرآن

احتلالها!:علىالمائةالذكرىفيالفرنسيالجزائرآحاوقال)3(.الشرق

القرآنياترؤوندامواماالجزائريينعلىننتصرلن"،إننا

وأنوجودهممنالعربيالقرآننزيلأنفيجب،العربيةويتكلمون

)3(.ألسنتهممنالعربياللساننقتلع

نخشاهماأخشى:الأسبقالعدووزراءرئيس"غوريون))بنوقالْ

،،إت:رابينسحقوقالجديد)4(.!دالعربيالعالمفييظهرأن

والتوسعالعدواندورفيزالماالمسلامأنهىاليهوديالشعبمشكلة

)3(.سيفهالمسلأميتركأنقبلطويلوقتوسيمضي

38.صا:العاجلال)1(

41.صأصد:كد

38.ص:العالمجلأل

43.صا:العاجلال

48.صا:العاجلأل
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تخيفالتيهيالإسلأمفيالكامنةالقوةإنغارديز:المسشرقوقال

.أوربا)1(

محاربةيجب(،المعاصرالعربي*العالمكتابهفيبيرجرمورووقال

قوتهملأن،قوتهمإلىتؤديالتيالعربوحدةدودقللحيلولةالمسلام

)2(.وعزتهوانتشارهالمسلامقوةمعدائماتتصاحب

أمةعلىانتصارنارغمفرنسا:خارجيةوزير")هانوتووقال

الذينالمقهورينانتفاضمنموجوداَيزالماالخطرفإنوقهرهاالإسلام

بعد)3(.تخمدلمهمتهم!ن3س!؟أنزلناهاالتيالنكباتأتعبتهم

يحتاجأندون،ندينهمأفواههمومن،عليهمشاهدةأتوالهمهذه

أنفسهم.علىأفتوافقد؟تعليقأوشرحالى"ذلك

والاستعمار:الصليبيةخدمةفيوالاسشراقالتبشير-5

متزناَ،عقليأموقفاًلهمالمعارضةالعالميةالمذاهبمقالأوربيونيقف

والحقد،بالكرهيشممتطرفاَ،عاطفيأموقفاًمنهيقفونفهمالإسلامإلا

العلمىغيرللتحزبفريسةأنفسهممنجعلواالمسشرقينأبرزأنحتى

ودراسة،بحثموضوعأنهعلىإليهينظروافلم،الإسلامعنكتاباتهمفي

يحاولالذي!العام"المدسأنفسهممنوجعلوا،متهمأنهعلىبل

قبلمنعليهمتفقباستنتاجيبدأونمسألةكلفيفهم،الجريمةإثبات

يريدونالذيالاستنتاجحسبشهودهمويختارون،التمصبأملاهقد

عنويعزلونهاالحقيقةمنأجزاءاقتطاعإلىويعمدون،إليهالوصول

05.مر،:الحالمجلال)1(

55.ص:السابقالمصدر)2(و)3(
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منعلميغيربروحالشهاداتويؤوّلونبها،ليستشهدوا)النص(المَتْن

.الإسلامعنمشوّهةصورأكتاباتهمجاءتاولذلكالقصد.سوء

ومندين،هوحيثمن،الإسلامعنميلاَالغربيالعقلفيإن

وإلى،والروماناليونانمنإرثهمإل!ذلكويرجع.ثقافةهوحيث

الصليبية.الحروبامنذحقدهم

مشوهةصورةاصطنعوا،نصارىمبشريهأكانواالأوائلوالمسشرقون

نخررقدالاسشراقأنومع.وحضارتهوتاريخهالإسلامتعاليمعن

علىالمسشرقينتحاملإن.استمرقدالشعورهذافإنالتبشيرقيودمن

خلقتهاالتيالمؤثراتعلىتقومطبيعيةوخاصة،موروثةغريزةالإسلام

الأوربيين.عقولفيذيولمنلهامابكلالصليبيةاطروب

الاَن،خفتقدل!سلأمالأوربيةالعداوةحدةأنالبعضيظنوقد

لقلةمردّهالشعوروهذا؟ذلكعنتكولقماأبعدأورباأنوالواقع

تفككبسبب،منهايُخشىلاقوةأصبحأنبعد،الآنبالإسلأماكتراثها

وضعفهم.المسلمين

استعمارية،وسياسية،تبشيريةدينية:متعددةدوافعوللاسشراف

وصرفالإسلامتشويهإلىيهدففهو.شخصيةوتجارية،وعلمية

زلزلتأنبعد،كتبمنعندهمماينقدوالاحتى،عنهالغربيين

فيالإسلامتشويهإلىكذلكوبهدف.وأخلاقهمعقيدتهمالجديدةالحضارة

وإيمانهم،عقيدتهملإضعافالمسلمينشبابمنالغربيةالثقافةرواد

هذهويؤكد.الإسلاميةوالحضارةالإسلاميالتراثفيوتشكيكهم

الشئونقسمفيوالمبثصرالجامعىالأستاذ""ماسينيونقولالحقيقة

يأتونالذينالشرقيينالطلابإنَّ:الفرنسيةالمستعمراتابوزارةالشرقية
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إلىالمسلمينيدعووكان)1(.المسيحيةبالمدنيةيلوّنواأنيجبفرنساإلى

ال!هتعالى-ال!هابنعيسىهو(السلام)عليهمريمبنعيسىبأنالاعتقاد

أنصارمنوهو،الزمانآخرفيبعودتهيعتقدوندامواما-ذلل!عن

وسوريامصروفيالمغربفيلذلكوروّج،واللاتينيةبالعاميةالكتابة

أدتأردناإذا":قالحينمذهبه"جِب"هاملتونذهبوقد.ولبنان

فيالغربيةالثقافةتغلغلومدىالغربيللنفوذالحقيقىالمقياسنعرف

عننبحثوأن،السطحيةالمظاهروراءماإلىننظرأنعلينا:الإسلام

التأثرمنبدافعابتكرتالتيالمستحدثةوالحركات،الجديدةالآراء

الدولةكيانمنحقيقيأجزءاًوتصبحتهفمأنبعدالغربيةبالأساليب

فياختلفوا،المستشرقينمنجماعةمع(،"جبوضعوقد(،الإسلأمية)2(

أين،)إلىالضخمكتابهموضعفياتفقواولكنهم،ومذاهبهمجنسياتهم

منومظاهرهحضارتهومحوالإسلاملقهرفيهخططوا(،الإسلأميتجه

اللدود.عدوهمباعتباره،الوجود

بلأدفيحياضهممنفترةأمضواالذفيالمستشرقونهموكثيرون

ينفثونبلادهمإلىعادواثم،بالإسلاممنهمكثيروتظاهر،المسلمين

والمسلمين.الإسلأمعنسمومهم

كلٌفسهل،والمستعمرينالمبثصرينمصالحالاسشراقطفيالتقتوقد

السفاراتكلوفي.والمعنويالماديالدعمرسائلبشتىالآخرمهمةمنهم

ليمكنهالعربيةيُحسنثقافيملحقأوسكرتيرالشرقبلادفيالغربية

الاتجاهاتليبثّوالثقافيةوالصحفيةالفكريةالتياراتعلىالتعرف

دولته.تريدهاالتي

)1(

)2(

291.ص"الإسلأميةالثقافةفي"لمحات:الخطيب

591.ص:السابقالمصدر
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ثقافةعلىالاطلاعحبالاسشراقإلىدفعهمقليلنفروهناك

اطقإلىأقربهؤلاءوأبحاثوتاريخها.وحضارتهاالمحتلفةالأمم

وهم،الإسلامإلىبعضهماهتدىوقد.المتعصبينأبحاثمنوالصواب

رأسوعلىبهوالقليالعقليواقتناعهلهدراستهبعد،قلّة

الإسلأماعتنقالذي"فايس"ليوبولدالنمسويالمسشرقيلقاناهؤلاء

مفترقعلى"الإسلامالقيمكتابهووضع"أسدممد)،بايمموتسمى

."الطرق

ككتابةوأفكارهمآرائهملنشرعدةوسائلالمسشرقونويتخذ

الجامعا.تفيوالمحاضراتالتبشير،وإرسالياتاالكتبوتأليفالبحوث

المتخصصةالمجلأتوإصدار،المؤتمراتوعقد،العلميةوالجمعياتا

حرّروقد،لغاتبعدةالإسلأميةالمعارفدائرةوإنشاء،والدوريات

بالدسمليئةفجاءقا،للسلامعداءالمستشرقينغلاةأكثرموادها

وباحثينامثقفينالدىوحجةمرجعفهيذللطومعوالأباطيلوالتضليل

عندهم.النقصولعقدة،الإسلاميةبالثقافةلجهلهم،عنهتتحدثمافي

منهميتعلمونالمسشرقينيستوردونأنهماليومالمسلمونيفعلهماوأخطر

لاالدياناتاأصحابكلأنمع؟وأصولهالإسلاموحضارةالعربيةاللغة

بشئولتيتعلقماكلفييتدخلأندينهمغيرمنلأحديسمحون

لمموسوعتهماليهودأعداؤناوضع.وعندماوتاريخهدينهموأمورعقيدتهم

وقد.واحدةمادةفيهايكتبأنيهوديغيرأومسيحىأولمسميسمحوا

3صودية.غيرأخرىترجمةأيإلىيلتفتواولم،بأنفس!التوراةترجموا

تساندهاوكانتالاسشراق،حركةعلىسابقةالتبشيروحركة

وراءوكانت،الإسلأمعلىالحاقدةوالصهيونيةالغرباتوىكلوتدعمها

وماليغينيافيبالمسلمينحلتالىوالكوارثاوالنكباتالمصاشاكل

،والعراقولبنانومصروالسودانوالحبشةوأريترياوأوغندةوزنجبار

لمكائدهموتعرضمشابهمابتليتالىوآسياإفريقيابلدانوسائر
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ومصادرة،بالجملةومجازرجماستعذيبامنومؤامراتهمودسائسهم

الأعراضلحرمةوانتهاك،والحرياتوالحقوفوالممتلكاتللأموال

والتردالعصيانعلىوتحريضوالقلاقلللفقثارةواٍ،والمقدسات

.الهدفهودائماوالإسلام..الأهليةللحرولاذكاءواٍ

غيرالرسميالتبشيرأنالغربيةالتبشيردوائرأدركتوعندما

كالمدارسالمزعومةالإنسانيةالخيريهّالأعمالوراءالتسترإلىلجات،مُجدٍ

سنوياًالدوائرتلكوتنفق.والجمعياتوالنواديوالملأجىءوالمستشفيات

.الإسلامهو-أيضأ-دائماوالهدف،والدولاراتالجنيهاتملايين

المسمالشبابتجعلقوةللمدارسأنالتبشيردوائرأدركتوقد

التأثيرهذاويستمر.أخرىقوةأيةمناكبرالمسيحيالتعليمتأثيرتحت

أوطانهم.فيقادةيومأسيصبحونالذينأولئكيشملحتى

الأمريكيةالجامعةرئيس"بنروز"يقولالصددهذاوفي

سعيهمنيالأمريكيونالمبشروناستغلهاوسيلةأثمنالتعليمم(:)4891

الكليةرئيسيُختاراًنتقررذلكأجلومن.ولبنانلتنصيرسوريا

الإرساليةمبشريمن(الأمريكية)الجامعةالإنجيليةالبروتستانتية

.)1(السورية

يبدأالإسلامفيالمفسدالأمرإنّ":موت"جونالمبشرويقول

المسيحإلىالصغارطفالالاًيُحملأنيجبذلكأجلمن،جدأمبكراً

)3(.الإسلاميةأشكالهاطبائعهمتأخذأدطوقبلالرشدبلوغهمقبل

)1(

)2(

.413ص:فالصوا

215.ص.الصواف
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بؤبؤهيالشامبلادنيالبناتامدارسإن":!جسبالمبشرويقول

ا)1(.ونسائهابناتهاتعليمبمنهجهوسوريانيالأمرمستقبلإن.عيني

إنَّ،الغربيالتعليممدارسنشجعأنيجب":"تاكليالمبشرويقول

إدن،الانجليزيةاللغةتعلمواحينمااعتقادهمزُعزعقدالمسلمينمنكثيرين

صدأأمراَمقدسشرقىبكتابالاعتقادتجعلالغربيةالمدرسيةالكتب
ء)3(

.جدا

أيامالقدسفيانعقدالذيالمبشرينمؤتمررئيس،()،زويروقال

يعرفلاالمسلمينأبناءمنجيلأأعددتمإنم:البريطانيالانتداب

تُدخلوهولمالإسلأممنالمسموأخرجتم،يعرفهاأنيريدولا،باللهالصلة

الاستعمارلهأرادهلماطبقأالإسلامىالنشءجاءوبالتالي،المسيحيةني

نيهمهيعرفولا،والكسلالراحةويحب،بالعظائميهتملا،المسيحى

فللشهوات،المالجمعوإذافللشهواتا،تعمفإذا:الشهواتنيإلادنياه

الشهواتاسبيلففى،الشهواتسبيلففيالمراكزأسمىتبوأوإذا

إفساديةومهمتهبالاستعمارمرتب!بذلكوالتبشير")3(.شيءبكليجود

دينية.أوليست

ةالأسإلىوصولبالتبشيرإليهاالوصوللأن،بالمرأةالمبث!رونوبهتم

وهي،العاشرةسندونولاسيما،أبنائهاعلىفعالتأثيرلهافالمرأةكلها.

هزيمةعقائديأفهزيمتها،العقيدةعنالدفاعنيالمحافظالعنصركذلك

الإسلأم.معاقلمنحصينلمعقل

)1(

)3(

)3(

213.ص"الإصلأملمكافحةالعالمية"افططات:الصواف

.216ص:الصوات

218.صالإسلأملمكافحةالعالميةافططات:الصواف
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اقَّايئا!فل

!صاقيتجهّهال!لاش

عَ!ائبَابافساِت!الغربَّه

الإلحاد.ونثصرالدينهدم-1

وآدابها.العربيةاللفةهدم-2

الإسلأميةبالوحدةالشعورهدم-3

ومقوماتها.

والتعليم.التربيةهدم-4

.الأخلاقهدم-5
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الإلحاد:ونشرالدينهدم-1

الحضارةبأساليبالأخذإلىيدصمنالإسلاميالشرقبلادنيوُجد

منوبعضهمبمصر،المقيمينالشاميينالمسيحيينمنبعضهموكالتالغربية

وأبمصرالأوربيةالمدارسفيأوأوربافيدراستهمتلقواالذينالمصريين

الفرنسيالنفوذبينموزعينو!انوا.الدينيةالإرسالياتمدارس

بينما،الأولالاتجاهالأهرامصحيفةمثلتوقد.الانجليزيوالنفوذ

علىدائبةجميعهاوكانت)1(.الثانيالاتجاه"المقتطفو""المقطم"مثلت

منشىءإلىتشيرتكادلا،الغربيةوالآدابوالثقافةبالفلسفةالتعريف

علىخفىطرفمنتعملوكانت.الفكريوتراثهالثحرقتاريخ

،العقيدةفيتشككآراءمنتنشربماوالوطنيةالدينيةالروحإضعاف

إلغاءإلىدتحاال!،كالماسونية،مضللةعالميةنزعاتمنإليهتدعووما

ديناًاليهوديةالعصبيةإلاتبقىلاحتىوالوطنيةالدينيةالعصبيات

كثيرأحبائلهانيفأوقعتالإنسانيالإخاءإلىالدعوةوروّتجا؟وقومية

العطف.يلتمسكانالذيالضعيفوخاصةالبريء،الشبابمن

انجلتراتاريخعكنيعرفونالغربيةالحضارةعلىنشأواالذينكان

عنويعرفون،والمسلمينالعربتاريغعنيعرفونهماأضعافوفرنسا

الإسلأمي،الفقهتاريغعنيعرفونهلامامذاهبهاوتعددالكنيسةتاريغ

أعلأمعنيعرفونهلاماالأوربيوالفكرالأدبأعلامعنويعرفون

فيهايحاكونحياةبيوتهمنيويعيشون،الإسلأميوالفكرالعربيالأدب

356/2.:عى)1(عدحسين
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والروحيةوالفكريةالأدبيةالصلاتتوثقتوبذلكالأوربيةالحياة

كادتأوفيهانقطعتالذيالوقتني،الغربوبينبينهموالفنية

.والإسلامبالثصرقصلاتهم

كثرالتقليدعبوديةمنوالتحررالفكروحريةوالعلمانيةالعموبايمم

المحسوسدائرةعنيخرجماكلفيوالتشكيكبالغيبالإيماننيالطعن

إ:(لىالدصةونشطت.الأوهاممنضربأواعتباره،الدينقضايامنن

تؤيدهلاماكلونبذ،والعقلالحواستدركهالذيالواقععلىالاعآد

موضوعيةأحكامال!للوصولالدينيةالعواطفمنوالتحررالتجربة

.محايدة

دعوتهاومنها.الدعوةهذهلعرضمسرحأالمجلاتمنكثيروكان

تذهبوالتيأمريكا،فيانتشرلاالتي،الجديدةالإنسانيةالديانةإل!

يعملأنفالمهم،جوهريةليستوجودهعدمأواللهوجودمسألةأنإلى

حقيقيأ،فردوسأوجَعْله،لتحسينهالعالمهذافيصالحهوماالإنسان

الأرضهذهعلىفانٍنزيلالإنسانوأن،آخربفردوسالاعتقادأما

تصبححتىصورها،بأبشعوتصويرها،اطياةاحتقارعلىتحريضفهذا

)9(.يطاقلاجحما

ميزةأنإلالجردينيسامىذهبالهلألمجلةفيمقالاتسلسلةوفي

حريةالحريةهذهمظاهروأبرز؟والحريةالنظام:الغربيةالحضارة

قانونعلىالناسيعكفأنفيللحريةمعنىولا،والعقيدةالضمير

وأتفييرهأوتعديلهحريةيملكونلا،عامألفمنأكثرمنذؤضع

)2(.تبديلهأوتكييفه

)1(

)2(

.2/392ص:عدحسين

.2/492ص:السابقالمصدر
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وقد،حسينلطه"الجاهليالشعر"نيكتابصدرم3691عاموني

على""ديكارتبهنادىالذيالشكمذهبتطبيقإلىفيهدعا

منوالتجردالعلملمنطقخضاصاواٍ،والدينيةالأدبيةالدراصات

ولتكنقبل(منحولهاقيلقدوما،والوطنيةالدينيةالاعتبارات

عليه،أوول!سلام،عليهأوالعربيللأدب:تكونماذلكُبعدالنتيجة

عليهم.أووللعرب

وأالدينيةالحياةيمثللاأنهعلىالجاهليالشعرنيشكهوبنى

إبراهيم"هجرةتناولولّد،الجاهليللعصراللفويةأوالعقلية

فيورودهماأنإلىوذهب،بالشكُمكةإلىالسلأمعليهما"وإسماعيل

إثباتعنفضلاَ،التاريخىرجودهمالإثباتيكفيلاوالقرآنالتوراة

العرببينالصلةثباتلاٍحيلةالقصةفييرىوهوهجرتهما.قصة

قصةوأخها،والتوراةالقرآنوبين،واليهوديةالإسلاموبينواليهود،

وقبلتها،دينيلسببالإسلأمواستغلها،الإ-،مقبيلظهرتجديدة

أيضاً)9(.وسيا-ثيدينيلسببمكة

والمجلسوالصحفالعامالرأيفيضجةالكتابهذاأثاروقد

الكتابتهاجمكتبسبعةعنذلكوتمخضالأزءر؟والجامعالنيابي

الجامعة.شباببإفسادوتتهمه،آراءهوتدحَضعليهوترد،و!ؤلفه

السماويةوالكتب،خاصةالقرآنوضعه:عليهيؤخذماأكثروكالط

آياتفيوالمدنيالمكىبينقارنحينوذلك،والمناقشةالنقدموضع

أرضيأ""نصأيعتبرهأنوأراد،البيئةلظروففأخضعه،الكريمالقرآن

)2(.مؤثراتمنالأدبيةالنصوصلهتخضعسالكليخضع

)1(

)2(

3/992.ص:عدحسين

.2/403ص:السابقالمصدر
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وغرورهالشبابنزعاتترض!أنهافي"حسين،طهآراءوخطورة

كليناقشأنيستطيعبحيثالعقليوالنضجالذكاءمنأصبحقدبانه

شيءكلعلىيثوروأن،لتفكيرهودقيقجليلكليُخضعوأن!ثيء،

يقبله.عقلهأنيرىلاقانونأونظامعلىويتنرد

كثيرونالقرنهذاوأوائلالماضىالقرنأواخرمنذمصرنيوعاش

الهدممعاوليحملون،الغربيةبالحضارةوالمبثصريئالإسلامأعداءمن

عدوموصىسلامة:أولئكُطليعةونيوثقافتنا.حضارتنانيوالتخرسا

الغربنيإعداده3والذي،وآدابهاالعربيةواللغةوحضارتهالإسلام

بينالوحدةإعلأنيومأنهحقدهمنبلغوقدالدور.بهذاللقيامجيدأ

بعدقبرهإلىإلايخرجولمالمستشفىأدخلثممريضأسق!وسوريامصر

منالتخلصضرورةعلىبإصراريلحمؤلفاتهفيوكالط.أسابيعثلاثة

)،حياة:مثلمنمؤلفاتهنيهيكلحبسينعدووصف.الدينىالفكر

هاجموقد.باليةأفكارأأجتربأنه،(الوحىمنزلفي"و،عد

منمذهبأيكونيكادأنهإلىوذهب،المسيحيةعليهوفضلالإسلام

،المعذبتاريخرمزالمصريةالقبطيةالكنيسةأنيرىوكان.المسيحية

بأساتذتهيشيدوهوبالتقدميةالكنيسةويصفبالرجعيةالأزهرويصف

وشبليأنطونوفرحصرّوفيعقوبمثل:منالإسلأمأعداءمن

الشبابعلىأثرلهسيكونبأنه!*جماالمسشرقلهتنبأوقد.شميل

مقدمتهمونيأمثالهمنكثيربهأشَادموتهوبعدوالمسيحى)1(.المسم

بعد.فيهاإليهسنعودالذي!شكري!غالي

.143ص:كشك)1(
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زعيمأنهبهللتعريفويكفيملحد.لبنانيفهو،!شميلشبلىأما

نقلوقد،الإسلامىالعالمفيالداروينيةوالارتقاءوالنشوءالتطورفكرة

العمليالعمبغيريؤمنيكنلموأنه؟الثصرقبلادإلىالغرلامنرحاها

)9(

.وحده

للأحتلالروّج،الإسلامعلىحاقدفهو،صَرّوفيعقوبأما

م1873أنشأهاالتي"و"المقتطف"ا،المقطمصفحاتعلىالانجل!دزي

مُلكتقويضفيالانجليزمعوتعاون)2(،والعلماني!العمليبالعملتنادي

العأنيين)3(.

أنهمريدوهلهيروّج،متعصبطائفي،إنجليزيعميلأنطونوفرح

أعلنوقد.""الجامعةصفحاتعلىبكتاباتهالثوريةالرومانسيةمؤسس

دروقد.مسلمةدولةأيحممنأفضلالمسيحيينحمأنّبصراحة

وأفلستوفضحهفعرّاه-تسامحهمع-عبدهممدالشيخعليه

إلىوهاجرإغلأقهاإلىفاضطرلها؟الاحتلالدعمرغم"!الجامعة

حر)4(.نشاطكلعلىلهموعيناَالإنجليز،معضالعاًكانلقدأمريكا.

بهإعجابه،الحديثةالنهضة)،روادكتابهفي"عبود"مارونويُبدي

وأطلعهموكنفوشيوسببوذاالأدنىالشرقماعرّفمنأولبأنهويصفه

تعاليمنشرمنوأولتولستويفلسفةأذاعمنوأول،حمورابيشرائععلى

تحمرَّأنتبل،(ماركس)،كارلتعاليماكتشفالذيوهوونيتشهروسو

الكثيرترجم.المرأةتحريرمعركةفيأمينقاسموظاهَرَ.البيضاءروسيا

آلهةبأنهمووصفهمبهمالاقتداءعلىالناسوحثاالغربعظماءمن

)1(

)3(

)3(

)4(

355.ص:عبود

.3،1ص:كثمكُ

.145ص:كشك

926.مر،عبود:
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،،)1(.للعلماء)،المجدالدوامعلىش!عارهوكانالدنياهذهفيالناس

ماركسى،مصريناقدحرج؟ولاعنهفحدّث:شكريغاليأما

وبادعائه.التقدميةللأفكارازدهاراَأكثرامتدادبأنهاالشيوعيةيصف

منمحوهويحاول؟مناسبةوبدونبمناسبة،الإسلأمفييطعنالتقدمية

الإنسانية.الحضارةوفيتراثنافيلهأثرأيوينكر،الحديثتاريخنا

منذاندثرتالتيالفرعونيةمصر:أقوالهومنالتبشير.مدارسفيتربى

قرونسبعةدامتالتيالقبطيةومصر،دميفيتعيشقرنأعشرين

نصفمنمراتخسيترددالذيالإسلامأذانأما،مصيريتشكل

يخجلولالمصر)2(.نسبت!يجوزولابهنتأثرفلمالقاهرةفيمئذنةألف

المواخير:الأجيالمدىعلىمجتمعناورثهاالتيالتركة:قولهمن

البوبهيوالعصروالمتوكلوالمعتصموالمأمونالرشيدعصرفيوالدعارة

)3(.الفاطميةوعصر

؟الزوجاتتعددوبينوالدعارةوالفجورالفسادبينيرب!وهو

تقررهكماتماماَ،بالعكسمرالاًأنناسيأ.الإسلامفيالطلافوسهولة

الإسلأمظلفيالجنسيةالعلاقاتأنمع،الاجتماسالنفسعلممبادىء

والاختيارالتكافؤعلىالقائمةوالإنسانيةالسموفيروةإلىوصلتقد

غيرزواجاَتتبعالمفاسدبأنالقولويمكن.الحرةوالإرادةالحر

يملكانولا،فيهلهماحيلةلازوجيرباطتحتزوجينأومتكافىء،

ذلكالغربيونأدركوقد.الغربيةالمجتمعاتفييحصلكما،منهالفكاك

الطلاف.لحق-منهمالكاثوليكُحتى-فرضخوا

)1(

)2(

)3(

.027ص:عبود

6،.:صكشك

.7،ص:السابقالمصدر
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الجماعيوالزواجالانتاجلوسائلالجماعيةالملكيةبينكذلكويرب!

دامما)بالطبعالأفراد)1(بينكمشكلةالجنسيةالعلاقةتبرزلمحيث

كالحمير(.يتسافدونالجميع

المجتمعدخلأنفما:بقولهالحاليالزواجمرحلةإلىينتقلثم

حتىالانتاجلوسائلالفرديةالملكيةظلفيجديدةمرحلةفيالإنساني

تخضعبينهماالاقتصاديةالمساواةلأن،مهينوضعفيالمرأةأصبحت

قبل.منموجودةتكنلملاعتبارات

إلى،يصريعةونظرة:بقولهوالرقأيضأالزوجاتاتعددبينويرب!

الزوجاتتعددعصربدايةكانالرقأننلحظالبشريالتاريغتطور

مقندرسهأنوجبالجديدالمجتمعذلكليصوردينيكتاباجاءنافإذا

الحديثةمجتمعاتناعلىالقيمهذهنطبقأنأما،التاريخيةالزاويةهذه

داخلالكبيربمجتمعناتزجأنإلىتهدفانتحاريةبعمليةنقومفكأننا

الجنسلطفولةيشمعكانفما،للدمىإلاتتسعلاصغيرةحديديةصناديق

يوجدأنهننسىلاونحن.شبابهفيعليهيضيقأنهريبلاالبشري

تجميدالبقائيةمصلحتهممنأنيرون-كهنةأي-دينرجالبيننا

يُتيح!العلمىالت!قدمولكن.العتيقةالأطرتلكفيتحنيطهأومجتمعنا

الكهنةندفنأنيجبوإنما،لأصحابهاوننحنيالأيديهذهنُقبّلأنلنا

الصناسطورنامعيتلاءمممافلشىتاريخنا،متحفافيبصناديقهم

نيتبقىأن-الاقتصاديةالحريةمنقدراًالمرأةتنالحيث-الوليد

فينساءلعدةمكيّففراشإلىبيتهيحيلأنلزوجهايسمحمهينوضع

الحديث!إةالمرأإنالسماء)2(.كتابالأحمرالنورلهويضيءواحدو!ا

)1(

)2(

05.:صكشك

.53ص:السابقالمصدر
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الرجللأنذاتيةبحركةالكهنوقيالنصوستُعطّل،الهوانبهذاكرضىلن

الزيهذاارتداءعلىبدورهيقوىلنالمعاصرةالرأسماليةأزمةفي

الرشيد)9(.هرونزي،الأثري

كهنة-الماركسيالمسيحى-شكريغالينظرفيالمسلميقإن

القرآنآياتوإن،باليةعتيقةأطُرا!سلامشريعةوإندفنهميجب

أنّمنإليهذهبمافيموسىسلامةتابعوقد:كهنوتيةنصوصالكريم

!كما"الوحيمنزل"فيوني"محد"حياةفيباليةأفكارأيجةلرهيكل

مؤذن"بلالمثل:من(،السحارجودةالحميدعبد"مؤلفاتهاجم

أهلو)،،(الصديقبكرأبيأبناءو""وقاصأبيبنو"سعد،الرسول

و،)قصص،،الأنبياءو"قصص3المقدسةالكتبمنو"قصص"البيت

منقديمةقيمبأنهاويصفها"الراشدينالخلفاءو"قصص(،النبويةالسيرة

الآياتمنتخللهاماكثرةعليهويعيبوالسماوياتوالأديانالمثاليات

فيأيضأموسىسلامةحذويحذوبذلكوهوبها،استشهدالتيالقرآنية

قبل.منالعقادعبقرياتعلىهجومه

كتبعلىقاصرةحضارتناتعدلم:بقولهالإسلاميةالحضارةيهاجمثم

حقلإلىالشيطانحظيرةمنلنجذبهاأورباإلىهديةنقدمهاالدين

والفلسفاتالمقدسالكتابعلىالجنيهاتملايينتنفقفهى،الإيمان

منجددأنبياءإلىبحاجةوليمست،الغييالتعليمومعاهداللأهوتية

شرتاً)3(.نفسهالشرقيَعُدولم،الشرق

)2(

)3(

54.:صكشك

55.ص:السابقالمصدر

95.ص:السابقالمصدر
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صحيحةمقدماتامنيستخلصالعقلمختلملحدمارفكلماتإنها

وصئمثلها.نفعللافلماذاذلكتفعلأورباداتفما.مغلوطةنتائج

مقتصرأالث!رقكانوصتى؟!الدينكتبعلىمقتصرةحضارتناكانت

وأي؟!العلميةالإسلأمحضارةإذنأينفق!!؟السماويةالرسالاتعلى

نهضتهوأساسالإنسانيالفكرخلاصةللغربقدمواالذينعلماؤه

؟!المعاصرة

،)الكاتب"مجلةفيوغيرهاتلكآراءهشكريغالينشروقد

الدينفصلإلىالغرلادعوةيتبنّىمنوُجدالفترةهذهوفيم)؟(6391

بحالالشرفحالقارنواالذين)المتحررون(الليبراليونوهمالحياةعن

نفوذمنالتحرربعدنهضتوأنهاالنهضةعصرمستهلنيأوربا

قوةهؤلاءوراءمنوكان.تقدملكلعائقاَالدينفاعتبروا،الكنيسة

عنالدفاعبايممالوقائعوتزويربالأكاذيبوتشجعهمتدعمهمخفية

إفساديُعتبرالى،العالميةالصهيونيةلاءهوًوأبرز،والمظلومينالحرية

أهدافها.أهممقالإسلاميالتفكير

فيوكتاباتهحمزةالقادرعبدالفكريالاتجاههذاويصور

)،أمكتابهفي"الكواكيالرحمن"عبديمثلهكمام6091")،المقتطف

فيالخلافةبجعل،السلطةعنالخلافةفصلإلىفيهَدعاالذي"القرى

إلىصريحةدعوةمنكتابهيخلُولم.التركني)الحم(والسلطةالعرب

احتلالهاوتهوينإليهاوالتوددركابهافيوالسيرالأوربيةالدولموالاة

الجهاد)2(.إسقاطإلىوالدصةالمسلمينلأرض

)1(

)2(

61.:صكشك

.2/282ص:كدحسين
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"وعبرةذكرى"كتابهني"البستانيسليمان،)أيضاَالاتجاههذاويمثلى

وآمالالدستورقبلالعثانيالحمفسادفيهصوروقد،م8091

)1(.يقولكماوالفوضىللظمحدأوضعالذيالجديدالعهدعلىاللبنانيين

بقصدبهمتأثرومنشايعهمومنوالمبشرونالمسشرقونذهبوقد

الذينالبدوتناسب،بدائيةالإسلاميةالشريعةأنإلىنيةبحسنأو

العصرتقاليدلتناسبتطويرهابوجوبقالواولذلك،فيهمظهرت

الهتلفة.والبيئات

وأبيئةولكلعامةأصولالشريعاتأنإلىأمينقاسمذهبوقد

ظروفه.يناسبمامنهايفرعأنزمن

الإسلامبينالملاءَمةإلىوتلأميذهعبدهممدالشيخدعوةوتُعتبر

إخضاعإلىالغربيينبدصةمباشرغيرتأثراَالعشرينالقرنوظروف

كلٌ،التجدددعاةفيهيكثرحتى،البيئةمقتضياتحسبللتطورالدين

الإسلأميةالوحدةتتفككوبذلك،بيئتهوظروتوهواهميلهحسب

أدتيدركلأنه،حسابكلالغربلهيحمسبالذيخطرهاويتلاشى

بالعناصرتتأثرلمموحدةحضارةأنشأقدأنههيالإسلأمانتشارأسباب

للحياةشاملأنظامأكذللثالإسلاموكان،المحتلفةوالثقافيةالإقليمية

منالإسلاميالعالمرقعةاتساعوأن،الختلفةشئونهامعالجةفيكاملاً

الحضارية،وحدتهفيتؤثرلمالهاديالمحي!وحتىالأطلسيالمحي!

تعاطفذلكولأجللتفكيكها،الغربيسعىالتيالوحدةهذ.ه

ذلكوسجل،عبدهممدالشيخمعمصرفيالساميالمندوب""كرومر

لمتوفيقالخديويأنفيهذكروالذي")2(.الحديثة"مصركتابهفي

)1(

)3(

.384ص:عدحسين

.703ص:السابقالمصدر
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عونلولاوإنهبريطانيا،ضغ!تحتإلاقاضياًيعينهولمعنهيعفُ

أسسقدإنهكرومرويقولالإفتاء.نيبمنصبهليحتفظيكنلمكرومر

فيخانأحمدأسسهاالتيالمدرسةتشبهحديثةفكريةمدرسةمصرفي

التىالهوّةيُقربأنهفيتكمنأهميتهوإنّ""عليكرةجامعةفيالهند

للمصلحطبيعيونخلفاءوتلاميذهوإنه،والمسلمينالغرلابينتفصل

الأوريي)9(.

عبدهعدآراءإنم(:)2891كرومرآراءعلى،(نيومان"ويعلق

خلالالعالمتحررفقد،المصريينالمسئولينأدمغةإلىبب!ءتتسرلا

نأأمكنفإذا،يتحركلامكانهفيواقفأالإسلامظلبينما،قرون

للتطوريسمحلاخياليبعالمالارتباطمنبدلأالمتطورالزمنمعيتطور

ممدفرارمنذالعنكبوتنسجعليهآتراوقدإليهيتطرقأنالزمني

وليستواقعةحقيقةالشرفيقظةتصبحسوتذلكعند.مكةمن

العقائدهذهمنالبثحرملأيينيتحررسوفذلكوعند،أحلأمأضغاث

)2(.الحديثةالحركاتابينمكانهمليأخذواالشيباء،الأثرية

لأن،المستعمرينمصالحوتخدمبالمسلمينتضرالدعوةهذهإن

عنزاغكلماالمستقيمالطريقإلىوردهالمجتمعإصلاحهيالدينوظيفة

عصركلليلائمتطويرهبوجوبالزعمأما،الشهواتبهوانحرفتالقصد

يستقيم،للحياةتبعاَسيصبحلأنه،وظيفتهيُفقدههذافإنبيئةوكل

نإثميقودها.أنمنبدلاًلهافينقادباعوجاجها،ويعوجّباستقامتها

منيخرجومكانزمانلكلوصلاحيتهاوكمالهاالشريعةشمولفيالشك

الكفر.إلىالإسلأمحظيرة

)1(

)2(

3/702.:صكدحسين

.2/803ص:السابقالمصدر
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قانونوتعديل،المرأةتحريرحركة:الدعوةهذهمظاهرومن

الطلاقوتقييدالزوجاتتعددبتقييديناسبهابماالشخصيةحوالإلاً

الدينيةالأموربعضنيوالتساهل،الميراثفيوالرجلالمرأةومساواة

وُصفبينما.والتقدمية،والتحرر،الفكريةوالمرونةالأفقسعةبايمم

والرجعية.والجمودبالتزمتبالدينالمتمسكون

فييجريكانعماالصحفترويهكانتماالدعواتلهذهوروّج

ماأو،الكماليينثم،الاتحاديينيدعلى،الإسلامتجديدباسمتركيا

التركيالكتابنيجاءمانث!رذلكويصور.الجمهوريبالإسلاميسمى

أئمةبكتبوالعملواطجوالزكاةوالصلاةالصيامأنمنجديد(إقوم

وأن(عتيق)قومالكتابعنهميعبرالذينالمسلمينقدماءدينهوالفقه

الحسنةوالأخلافالشهادةوكلمةالعقلممطجديد()قومديئأرىن

تعالىاللهصلى،ورؤوفوجاويدوأسعدورضاأنورإمرةتحتوالجهاد

والترقىالاتحادجمعيةرجالوبقية-المؤلفيقولكما-عليهم

المشمولينهؤ!ءأحدأنبالذكروالجدير-)9(.رأيهفي-المقدسة

وكات.يهودي،جاويدوهو،عليهم-المؤلفأرادكما-اللهبصلاة

الاتحاديين.حكومةفيللماليةوزيراً

الأسبوعيةالسياسةمجلةفي،عناناللّهعبدلمحمدمقالوفي

فرنسا"كهنةبهانهضوكيفالدينرجال"مهمةبعنوانم()2791

عليهيكونأنيجبلمانموذجأالمسيحيينالدينرجالمناتخذحيث

المسلمولت)2(.الدينعلماء

)1(

)2(

3/311.:صعدحسين

.313لم3ص:السابقالمصدر
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دصةالقرنهذاوأوائلالماف!القرنأواخرنيظهرتوقد

علىتيلور()إسحقالانجليزيالقسيسإليهادعا،الأديانبينللتوفيق

الكنيسةعندالتوحيدوفكرةالإسلاميةالتوحيدفكرةأساس

نأ(دمشقنيآنذاكمقيم)إيرانيباقرمرزاواستطاع.الإنجيليكية

.الموضوعهذاحولتيلورالقسشىإلىبالكتابةدمشقطءبعضيقنع

يمكن،هلبعنوانعاماستفتاءنيالموضوعهذاالهلألمجلةوأثارت

ذويالأمريكيينمنجماعةوقامم()9391"والمسيحيةالإسلامتوحيد

تحقيقإمكانيةحولم5291بيروتفي"مؤتمربعقدالصهيونيةالميول

يكتفوالمالمستعمريئأنيؤكدوهذا.م5491الإسكندرية-نيثم،ذلكُ

يجعلواأنأرادوابلمساومةموضعوحقوقهمالمسلمينومصالحبجعل

أيضاً)؟(.كذلكُوعقائدهمدينهم

بجمعالأديانتوحيدإلىالداممطالبهائيةمذهبالدعواتاهذهومن

أنصارهاويدس.إيرانفي)الباب(بهاءعباسابتدعهامنها.المعقول

الأنبياءمنأفضلزعمهمنيالبدعةصلؤسسوأن،الخلقأيثرفأنهم

إبراهيميوموني،نوحأنوحيومنيكنت:نفسهعنيقولوهو.والمرسلين

عدلوموني،مويمىموسىيوموني،عيسىعيسىيوموني،إبراهيم

.الجنازةصلاةإلا،الجمعةوصلاةالخمسالصلواتألنىوقدعدأ.

تاموإطلأقالمطلقةالإباحيةإل!ودعا،أخيهامنالأختنكاحوأباح

مسئولية،ولاعقوباتولاضواب!ولاقيودولاحدودبلاالغرائزلكل

الأموالنيشيوعيةفالحركة)3(.المماتبعد-يدسكما-يثىءلاإذ

وعلماءإيرانعلماءحاصرهاوقد.الأولىالمجوسيةإلىوصدةوالنساء

)1(

)2(

2/033.ص:عدحسين

925.صالإصلاملمكافحةالعالميةافططات:الصوات
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إلايبقولمعليها،قضواحتىأنصارهاحلّحيثهاالإسلاميةالبلاد

التافهين.أتباعهامنالتائهون

الدعواتمنوهي،الإسلأمأعداءصنعمنكالبهائيةوالقاديانية

ابتدعهاوقدالتبشير.حركاتانكشافبعدالإسلامبايممتتسترالتي

ضالعوهو،الماضيالقرنأواخرفيبالهندقاديانفيأحمدغلامالمرزا

المسيحنفس!ويسمي،دصتهوترعرتحانشأتظلالهموفيالإنجليز؟مع

يوحيوأنهمستمرالسماءوحيأنّويزعم،المنتظروالمهديالموعود

بأصحابأصحابهيقرنونوهم،عد،ع!هظلاإبالنييقرنونهوأتباعه.إليه

بقبةالبيضاءوقبته،الراشدينبالخلفاءوخلفاءه،بمكةوقاديان،النبى

الخضراء)1(.الني

أنهابزعم(،"العماسمتصطنعالتيالهدامةالدعواتمنوالروحية

عنالناسلردسبيلهاهوهذابأنمدعية،الأرواحمعالاتصالتُجري

والدجلالكذبمراألوانأذلكأثناءفيوتُشيع،الطاغيةالماديةتيار

الإيمانمنبدلأالناستدعوالبراقمامظهرهاخلألمنوممط.والخداع

مجردأنهمبزعمهاوشرائع!الأنبياءكلنبوةيهدمجديد،بدينبالله

منهم.أرقىالوساطةأو،المغناطشبىالمنوّميستخدمهمكالذين""وسطاء

بالعملتهغوإنما،والعباداتبالشعائرتكترثلانهاة،الأديانتهدموهى

بقولهم:المسيحيةيهدمونوهم.ويزعمونهدعاتهايفهمهمابحمسبالصالح

ليس!داًإنبقولهمالإسلامويهدمون،وسي!بشرسوىليسعيسىإن

هناومن،تنقطعلاقائمةدائمةبالأرضالسماءصلةوإنالأنبياءخاتم

هدمفيالمصلحةصاحبةلأنهاالدعوةهذهوراءالعالميةالصهيونيةكانت

2/032.ص:كدحسين)1(

72

http://www.al-maktabeh.com



الذيهوالإنسانيةمحب:المضللةآرائهاومنمعأ.والمسيحيةالإسلام

لاعتقادولاموطنولالجنساعتبارهللناسحبهيقيّدولالذاتهايحبها

الناسفيحب،الخالصبحبهعامةالإنسانيةيحيطبل،لاسمولا

خلصالذيهووالفيلسوف؟الخاصةباَرائهممبالغيرإخواناًباعتبارهم

حراًفأصبح،المذهبيةوالتقاليدالطائفيةوالآراءالنظرياتوطأةمن

تُقدَّمأنبشرطكانتمهماالحقيقةلقبولومستعدأ،المقرراتأسرمن

عليها)1(..البراهين

دعوتهافيمعهاتتفقوهي،كالروحيةالصهيونيةوليدةوالماسونية

إليهاأشرناوقدوطقوسها.شعائرهافيعنهاتختلفولكنهاوأهدافها،

3صوديةسريةجمعيةوهى.قبلمنالبحثهذافيموضعمنأك!لرني

عليه،مويمىأنوترى،الأولىاليهودأيامإلىالقديمتاريخهايرجع

الماسونيالمحفلتيههمنيليمثلوااليهودقاد"أعظم،،أستاذاًكان،السلأم

.القدسلمحفل(،أعظم"أستاذاًكان،السلامعليه،سليمانوأن.الأول

،"المستورةالقوة)،الأولاسمهاكان،مراحلبعدةالماسونيةمرتوقد

وتدس،(الأحرار"البنّائيناسمتحملأصبحتعثصرالثامنالقرنوني

هدفلاإذزائفةأهدافوهى،والمساواةوالإخاءالحرية:أهدافهاأن

)2(.العالمعلىسيطرتهاوتأمينالعالميةاليهوديةخدمةسوىلها

بريطانيافيالأعظمالمحفلإشرافتحتمحافلهاانطلقتوقد

البريطانيوالمحفل.الآلافعددهاويبلغ،العالمأنحاءجيعفيوانشرت

يؤديهقسموللماسونيةالمسلميق.ال!بالنسبةكمكةللماسونبالنسبة

أفثصيلاأننىالأعظمالكونبمهندس"أقسموهو:المبتدىءالماسوني

)1(

)2(

318.:صعدحسين

143.صالعالميةاليهوديةخطر:التلالفهعبد
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وأن،عاداتهاولاتعاليمهاولاأقوالهاولاعلاماتهاولاالماسونيةأسار

نأالأعظمالكونبمهندشوأقسمالأبد.الىصدرينيمكتومةأصونها

ولا،بالكلامولابالاشارةلا،وأسرارهاالجمعيةعهدأخونلا

وأبالحفرأوبالطبعأنثصرهولاعنها!شيئأأكتبلاوأن،بالحركات

ممى،بحديدشفتايتُحرقبأنبقسيحنثتإنوأرضىبالتصوير،

ليراها،ماسونيمحفلفيجثتيوتُعلق،عنقىويُحز،يدايتُقطعوأن

لئلاالهواءفيرمادهاويُذر،جثقتُحرقثمبها،ليتعظىآخرطالب

جنايى)9(.منأثريبقى

وماسريةمنالماسونيةعليهتنطويماعلىدليلالقمممهذأوني

.إرهابمنأتباعهاعلىتمارسه

تبدأرؤسائهثقةوينالالماسونيةالرتبنيالماسونييتدرجأدساوبعد

الرواب!وتحطيم،وأيصرتهمجتمعهعنوفصلهشخصيتهتدميرعملية

فيكونووطنهوحكومتهوعشيرتهتهوبأسبوالديهتربطهالتيالمقدسة

التىالرواب!كلأقظعأنعلىأقم!م:التاليالشكلعلىالثانيالقسم

والزوجوالأخواتوالإخوةوالأمكالأبإنسانكلبمطلقتربطني

بالأمانةلهحلفتمنوكلوالرؤساءوالملكوالأصدقاءوالأقارب

)2(.والخدمةالشكرعلىوعاهدتهوالطاعة

مقوماتوتدمير،الحكوماتتحطيم:فهىالسريةالماسونيةمهمةأما

الفتنوإثارة،والدينالأخلاقعلىوالقضاء،اليهوديةغيرالشعوب

اليهود)3(.لمصلحةدائمأتنتهىالقوالحروب

)2(

145.عى:العالميةالي!وديةخطر:التلاللهعبد

.6.1ص:السابقالمصدر

51؟.:صالعالميةاليموديةخطر:التلاللهعبد
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17فيصدهابدايةفمنذ،شجونذوعنهافالحديث،الشيوعيةأما

لينين!أصدرهالذيبالبيانالمسلمينخداعحاولتم1791ديسمبر

ومعاهدآوثقافتموعاداتمأديانم:المسلمونأيهاوهو:وستالين

يدافعونالبلاشفةأنثقوا،اعتداءكلمنمضمونةوالقوميةالعلمية

علمنانرفعحينإنناكلها.روسيانيتعيشالتيالشعوبوعق،عنم

المسلمونأيها.والاستقلالالحريةشعارالمستعبدةللشعولانعلنإنماهذا

)1(.وا!دبيةالماديةمعونتممنمننتظر

وهدمالتوصمعفيالرغبةفيالقيصريةوريثةكانتالشيوعيةولكن

ففي،لورنسوخداع،نابليونكخداعخداعاًبيانهاوكان،الإسلام

البلادعلىالبلشفيةالجيوشبزحفأمرألينينأصدرم1891

القرمجمهورياتنيوالعُزّلوالقرىالمدلقتحصدفأخذت،الإسلامية

،الملكياتوألغواالشيوعيةأنظمتهمفطبقوا،وبخارىوتركستانوالقوقاز

الدينرجالواضطهدواالدينىالتعليموالغوا،الأموالوصادروا

للّهو،دورالىالمساجدوحولوابجثثهمومثلوابهموفتكواوالقادةوالزعماء

الشيوعي.للحزبومكاتب

العربيالعالمفيشيوعيةأحزابعدةظهرتالعالميةالحربوبعد

جووخلق،والاقتصاديوالاجماعىالسياسيالاستقرار/تقويضهدفها

إسلامىأوعربيتكتلأيلمنعأنفسهمالعرببينالثقةعدممن

الشعوببينالعداوةوإذكاء،الصهيونيالخطرعلىالدعايةفيوالتركيز

للعرلا)3(.الحليفبمظهرالسوفييتيا!تحادوإظهاروحكوماتهاالعربية

)1(

)2(

2/026.صوالغربالإصلام:الجندي

3/252.صوالغربالإصلام:الجندي
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الثانيةالحربانيوالشيوعيةالاستعماربينقامالذيللتحالفوكان

بعضنيالسياسيةالأحزابابعفراداخلشيوعيةخلاياتكويننيأثره

فيكلهاالعربيةالبلادإسقاطذلكوهدف،سلاميةوالمالحربية"البلاد

والمسلمينالعربخداعالروسحاولوقد،الدوليةالشيوعيةقبضة

أعدى3صمأمع،والصهيونيةالاستعمارضدحربهمنييناصرونهمبأنهم

وليدتها،وهىالصهيونيةالشيوعيةتحاربفكيف.الإسلامأعداء

هممؤسسيهاكباروإن،3صوديةدعوةأصلهاني-أسلفناكما-فهى

العربيةالخططوإفشالكشفوراءكانواالشيوعيينوإناليهود،من

.المراتعشرالا

للاسلامالكيدفيءجهداًيألوااأيضاَهم،والمسشرقونوالمبشرون

ومحاضراتهموكتبهمومقالاتهمبحوثهمفيعنهوالاكاذيبالشبهاتابترولتي

و!لؤتمراتهم:وجمعياتهم

أغراضها.واستنفدتاانتهت،تاريخيةمهمةالمسلاممهمةإن:قالوا

الأولى،الشيوعية:هيأدوارالىالبشريةالحياةالشيوعيونقسموقد

البشرية.نهايةوهى،الثانيةوالشيوعية،والرأسمالية،والاقطاع،والرف

الأدوارلهذهانمكاسهوأديالطمنالبشريةالىجاءماوكل

صالحنظاميوجدولا.للأخرىيصلحلالمرحلةيصلحوما،الاقتصادية

عصروبدايةالرقعصرنهايةفيالمسلامجاءوقدكلها.الأدوارلهذه

فق!.لذلكملائمةوتثصريعاته،قطاعالم

علماءذهبالعممجالفيالغربيونحققهاالتيالانتصاراتنشوةوفي

استنفدقدالدينأنإلىأيضاً،هم،النفسرعموالاجماعالفلسفة

مرحلة:هيمراحلثلاثالىالبشريةحياةفرويدفقسم.أغراضه

المرحلة.هذهفيللدينولامكانالعمومرحلة،التديّنومرحلةالخرافة

هوجديدبإلهوآمنتإلههاأوربانبذت:موم!سومرستتالولذلك
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غداَوسينفيبالأمسأثبتهمااليومينفىفهو،متقلّبالعمولكن.العم

وهذا")1(.يستقرونلادائمقلقفيعبادَهُنجدلذلك،اليوميثبتهما

الاضطرابفيهمفشاعالدرحابنيبالأمنالشعورفقدوافقد،طبيعي

والقلق.

الشريعةلتعطيلالأوربيةبالقوانينللعملروّجوافقدهناومن

لاالشريعةوأنبالحملهعلاقةلاالمسلامأنبادعاءعملياَالإسلامية

الحاضر.للوقتتصلح

العربية(الدولة)تاريخفي،!فلهاوزد!االيهذهبماأكاذيبمومن

تأليفمنالإسلأمأنمنوغيرهما(العرب)حضارةنيلوبونوغوستاف

عندماإياهأعطاهالذي")،بح!راالراهبتاليفمنأو،!ك!إالني

قالهمانحوعلىالتوراةعلمعنهوتلقىبصرىفيالشامنيعمهمعقابله

ذلكمثلإلىوذهباكسفورد)2(.نيالملكةكليةعميددانيالنورمان

نستلخصأنالعسيرومنمتناقضالكريمالقرآنبأنفادسجولدزبهر

عدمهؤلاءعندذلكومردومتجانسأ)3(.موحدأعقديأمذهباَمنه

،القرآنلغة،العربيةفهمعنوعجزهموجهلهمالمسلأمبطبيعةمعرفتهم

مقارنةنيالخطأةمعوأهواءهمأهداف!يوافقتفسيرأالقرآنوتفسير

.الآيات

والمسشرق،(المسلاميةالشعوب"تاريخفي(،"بروكلمانوأنكر

وعالميةالرسالةعمومفيطّلانّدالنييفكرألت""فنسنكالهولندي

12.ص:الإسلامحولشبهات)1(

91.ص:خليلأبوشرتي

32.صالابق:المصدر
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ووصفابعد،ف!اجاءقدذلكأن-كثيروغيرهما-وزعما،الإسلام

منذدعوتهيوجهلم!%النبىوأنالمسالةهذهفيبالغموضالن!تفكير

كذلكأنكرواوقد)1(.غيرهمدونالعربإلى!!ماتأنالىبُمثَأن

خارجوالأمراءالملوكالى!ك!!النبىأرسلهاالقالرسائلصحة

أثرأيعلىالعثورعدمبحجةالإسلامإلىفيهايدعوهمالجزيرة

ماالكتبهذهبعضأنمع)2(.والملوكالأمراءأولئدُتاريخفيلها

تؤكدحروبأجلهامنقامتوبعضها،اسطنبولنيموجودأزال

واضحةصريحةالكريمالقرآنألفاظإنثم.مؤتةكمعركةصحتها

أرسلهفقد،!دأعلإسهإلافق!قومهالىاًرسلفيكلأنعلىالدلالة

ماولكن:الحقيقةهذهتؤكدالأحاديثمنوكثير.كافةالناسالىالد

وممنيفقهوا.أنيريدونلاأويفقهونلاالمستثصرقونكانإذاالحيلة

وغيرهما.وكايتانيمرجوليوث:الشبهةهذهردد

يناديالإسلأمإن"المسلاميةالشعوبتاريخ"في"بروكلمان"وقال

يعتمدالذيالوقتفي،قناعوالمالحجةويدعيوالمعتقدالفكربحرية

غيرعلىالعداوةويعلن،الشعوبعلىنفسهليفرضالسيفعلىفيه

واجبالاسلامفيالمسلمينغيرمحاربةلأن،وجدهمحيثالمسلمين

)3(
المسلمينإن(،استعماريةحركة)،الإسلأمفي""ساندرزويقول.ديني

كالفاتحينفهم،الغزواتالىالشمالنيالخصبدفعهمكغيرهممستعمرون

عمر،الخليفةأياممنذوذلكصصرحها،علىالبشريةشهدتهمالذين

42.ص:خليلأبوشوتي)1(

94.ص:السابقالمصدر

75.ص:السابقالمصدر
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نأإلى"بيتر"ونورمان،حتي!فيليبوذهب)1(.العربيالمستعمر

الرئيسيالدافعكانخاللغنائموحبمللعرب.المترديةالاقتصاديةالحالة

القاحلةصحاربهمتركالىوالحاجةالجوعدفعهمفقد،لفتوحاخهم

البحث)،فيأ(كولي!المسنيوروقال)2(.المجاورةالغنيةالأراض!واجتياح

الشرفتاريخفيمحاضرات"في!إزاك."جو"الحقيتىالدينعن

الأخيرانوالكتابان(،فرنسا"تاريخفي"غيومانو*هـ."الأدنى

وسفكالحروبمننحيفةسلسلةالمسلامتاريخإلن:ل!لبنانفييدرسان

هوجديدعدوظهرالميلاديالسابعالقرنوني؟والمذابحالدماء

ممدوضعفقد،التعصبأنواعأشدوعلىالقوةعلىقامالذي،الاشلام

وسمح،الأخلافقوانينأقدسنيوتساهلأتباعهأيديممافيالسيف

بالاستمتاعالقتالفييهلكونالذينووعد،والسلببالفجورلأتباعه

وقالوا،بالقوةدينهمفرضواقدالعربهؤلاءإن.بالملذاتالدائم

ببرهمالنفوسالمسيحيونربحبينماموتواأواسلموا:للناس

...وإحسانهم)3(

دفاعأإلايكنلمالاسلأمنيالقتالأنالجاحدينأولئكفاتؤقد

يمماحةمنالكثيرمعرفةوفاتهم،للعدوانوردأللدعوةوحمايةالنفسعن

المفتوحةالبلادأهلجعلمماأخلاقهموسمووبرهموعدلهمالمسلمين

فيدخلون،والاستبدادالظممنلهمالمنقذونأنهمويرون،بهميرحبون

الاستعماريةبالحركاتالاشلأمفتوحاتبمقارنةوإنهأفواجاَ.دينهمني

والجرمانوالهونوالإسكندركالهكسوسالأخرىالعسكريةوالحروب

)1(

)2(

)3(

127.ص:خليلأبوشوتي

016.ص:خليلأبوشوقي

76.ص:السابقالمصدر
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الإسلاميالفتحإن.الاختلافوجهيظهروالصليبيينوالمغولوالفندال

تحريرعنانحسربل،وذليلعزيزوعنومغلوبغالبعنينحسرلم

حمل.والفكرالعقيدةفيوحدةوعن،والشعوباالفاتحينبينوسلام

الحضاراتتبتلعهالممتكاملةحضارةومعهاالس!اءرسالةالمسلمون

شأنوسيطرةواغتصابأاستغلألاَالإسلاميةالفتوحاتوليست.المعاصرة

المبايعةكانتسلامالممعاركوفي.وحديثهاقديمها،الاستعماريةالحركات

اللهم"كا:مقرنبنالنعمان!قالنهاوندويوم.الغنيمةعلىلاالموتعلى

أسألكإني،اللهماليومأولشه!يدالنعمانواجعل،وانصرعبادكدينكزأعز

قدقريشوكاشا(،)1(المسلأمعزفيهيكونبفتحاليومعينىتقرّأن

لنفسهيوفرأنلجىّابوسعهوكان،فأباهاالثروة،،عثأاالنيعلىعرضت

لكثرةزوجاتهيفقدكادولكنهانتصاراتهبعدالعيشأرغدولأهله

اللهرضي،وعأنوعمربكرأبوضحىوقد.العيششظفمنشكايتهن

الخلافة.بعدحتىتقشفهمعلىوظلوا،الدصةسبيلنيبأموالهم،عنهم

عتنّأ،،النبىعلى"العربيةالدولة"تاريخني"فلهاوزن)وافترى

فأجلاهمللمهد،الناكثينالمعتدينبمظهراليهودإظهارحاولأنه:

هناككانفقدالمدنيةيهودالىبالنسبةإنه.شريفةغيروسائلباستعمال

نأإلا،منهمالنبىانتقامالىيدعو،مصطنعأأوكانحقيقياَ،ماسبب

ولاحقهنيأهلهايرتكبلمالبعدهذاكلالمدي!نةعنتبعدالقخيبر

لنايفسروهذا:قولهويتابعجيعأ،منهمتعدياَيُعتبرخطأأتباعهحق

متتابعة،غاراتشنّالىدفعتهوالتيعدنفسعلىسيطرتالقالشهوة

نإ.بعدهمنونابليونقبلهمنالمسكندرنفسعلىسيطرتكما

،16.ص:خليلأبوشوقي)1(
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يهددخطرأالمسلامأصبححدأيإلىلنايبيّنخيبرعلىممداستيلاء

")1(.العالم

مععهدهمينقضونكانوااليهودأنشايعهومن""فلهاوزنونسي

ليستأصلواأعدائهصفانيويقفون،الأوقاتأحرجني،ظ!نذ،الني

وأرستقراطيتهم.ونفوذهممركزهمعلىحفاظأ،ويبيدوهمالمسلمينشافة

وغرورهم،وتطاولهملتآمرهمبدربعدقينقاعبنىإجلأءفيمحقفالنبى

بنىإجلأءوفي،قريشمعلتآمرهمأحُدبعدالنضيرنجىإجلاءوني

،الحرجساعاتأشدفيوهومعهعهودهملنكثهمالخندقبعدقريظة

بفخذمرة:مرتينقتلهوحاولوا،ضدهوحرضوهاقريشاَفساعدوا

فقدخي!ر:أمادار.صحننيوهوعليهحجربإلقاءومرةمسمومة

المدينة.ومداهمةسلامالاٍعلىللتآمر،وفدكوتيهاءخيبريهودتزتحا

.برهانالىيحتاجلا،،علررأّوللنبىل!سلامخيبريهودعداءإن

السيرقولنوردالمسلأمعنالعسكريوالقهرالتعصبتهمةردوفي

الشامفيالمسيحيينإن""!الإسلامالىالدعوة"كتابهنيآرنولدتوماس

فيأما.حرةوإرادةواختياروالاقتناعبالتسامحالمسلامفيدخلواقد

المسلمونفجاء،النيلنييُلقىثمأحدهميُعذَّبالأقباطكانفقدمصر

المسبانالإسلامسحرفقدإسبانيافيأما.البيزنطىالحممنوأنقذوهم

حاميأنفسهأعلنأنالفاتحمحدتسامحمنوبلغالباهرةبمدنيته

أورباشعولاتقبلتوقد.القسطنطينيةفتحبعدالإغريقيةللكنيسة

بلادوني.الوحدانيةعنالمفهومةالواضحةوتعاليمهالإسلامالشرقية

حممنالشعوبلهذهالمحلّصالمسلامكانالنهروراءومافارس

08.ص:خليلأبوشوقي)1(
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البلادفيوأشاعواالزرادشتيةالديانةتبنواأنبعدوظلمهمالساسانيين

الىوهمجيتهمشجبروتهمبقوتهموالمغولالتتاروجاء.والفوضىالعنف

وبالدعاةالمسلأميحملونعادواولكنهم،عسكريأهزموه،الإسلامىالعالم

سجادةفارسوكل"خان،)بركةجيشوحَوَّل،الإسلامانتشروحدهم

بلاالقيرغيزقبائلوالىوسيبرياروسياالىالمسلامووصل.معهصلاته

قازانمدينةأصبحتحتىفق!،بالدعوةولكنجيوشولاسيوف

)1(.الرئيسيالدعرةمركز

بقسوةالذمةأهلعاملأنهأيضأالمسلامعلىفلهاوزنويفتري

سميتكثيرةبضرائمبوأرهق!،للحرياتوقمعوإرهالاواضطهاد

الرعاياموقفالعربيةالارستقراطيةأمامالذميينموقفوكان،الجزية

يمسكهاالواليبقرةكانوا،للدولةالماليةالدعامةهموكانوا،الخاضعين

رأيهدحضويمكن")2(..الخراجعاملويحلبهاتسكنحتىقرونهامن

البلادفيالمسلمينوحالة،الإسلامبلادفيالمسلمينغيرحالةقارنّاإذا

الكريمةوالآيات.الآنوحتىالمسلامبدايةمنذالاشلاميةغير

وحرماتهمحقوقهموصونالذميينحمايةالىالداعيةالشريفةوالأحاديث

ذلك.علىبرهانالتاريخوشواهد،تحصىأنمناكم!ر

ذلكنيويرون،المرتدقتلحولكبرىضجةالإسلأمأعداءويثير

الدفي!)3(؟فيإكراه)لا:تعال!قولهمعيتفقلاالدينيةللحريةإهداراً

عامنظامعلىخروجفالردة،شخصيةمسألةليسالمرتدقتلأنمع

وتحلل،الصوابجادةعنبهاوانحراتللجماعةوإفسادالاشلاموضعه

ويُناقَش،أيامثلاثةالمرتديُستتابالجماعةخيرأجل.فمنالالتزاماتمن

901.ص:خليلأبوشوقي)1/(

111.ص:خليلأبوضوقي)2(

،12.ص:السابقالمصدر)3(

82

http://www.al-maktabeh.com



منللجماعةحمايةقُتلل!سلامبعدائهوالمجاهرةردّتهعلىأصرفإن

شررره.

معضلةظلالذيالرقيلغلم،ع!كهظ!إالنيأن")،بروكلمانويدممط

مندينإليهايسبقهلمشرعةللأرقاءشرعقدالإسلامأنمع)1(..إسلامية

نيالنخاسةأنمع.الآنحتىالغربيةالحضارةشأوهاتبلغولم.الأديان

الذفيالفراعنةعرفه:المسلامقبلالرقماعُرفوقد.أوربيةتجارةأصبها

نفسهيبيعالانسانكانالصينوفي.الرقيقاكتافعلىالأهرامبنو

،الهنديالشعبغالبيةيشكلونالعبيدوكانالفقر.منتخلصأو%ولاده

الآلهةدمبألطالاعتقادجرىفارسوفي.شيءامتلاكلهميحقيكنولم

أليونانقرصانوكان.لهمعبيدسواهممَنْوإنالحكامعروقفييجري

فلأسفتهموقسمأثينا؟أسواقفيلبيعهمالسواحلمنالناسيتخطفون

الحروبوكانتبالطبعورقيق،بالطبعحر:قسمينالىالبثصريالجنس

القانونيعتبرهيكنلمالذيالرقيقلتجارةنشطةموايممالرومانية

وأبالسيالاسترفاقالتوارةأباساوقد.حقوقلهإنسانأالروماني

العبيد")،بولسأمروقد.العبوديةعلىالمسيحيةتعترضولمالثصراء.

القرونفيالمقطاعنظاموساد.المسيحيطيعونكماسادتهمبإطاعة

الجغرافيةالاكتشافاتعصروفي.المُلأّكعبيدالمزارعوراوكان،الوسطى

المحي!الهشيمفيالناريشعلونالإنجليزفكان،الرقيقتجارةنشطت

القريةأهلنفرفإذا،الحظائرمنهصُنعتوالذيالإفريقيةبالقرى

يموتامنومنهم،المطاردةأثناءيموتمنفمنهم.تصيدوهمالخلاءالى

اليزابثالملكةوكانت.الطقسلتغيريموتمنومنهم،الرحلةأثناء

الرقيقتجاراك!رهوكنزجونشريكهامعالرقيقتجارةفيتشارلثالأولى

الرقيق.لاثتناصسفينة291منأسطوللديهكانفقد،التاريخني

142.ص:خليلأبوشوقى)1(
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نيوحصرهاالرقالىالمداخلفضيقالمشكلةالإسلامعالجوقد

،الامامبأمرإلايُسترقونالأسرىيكنولم،الدفاعيةالثصرعيةالحرب

الرقنحارجأما.عليهمالمنأولتبادلهممجالهناكيكونلاأنبعد

إنجابوبعد،وبالمكاتبة،الكفارةأوالطوممطبالعتقالإسلامجعلهافقد

وإنسانيتهم،كرامتهمالعبيدالىالإسلامردّوقدسيدها.منالأمة

رضىالخطاببنعمرحضروعندما.ذلكعلىبالشواهدمليئةوالسيرة

يركبمنهااقترابهعندغلامهكانفتحهابعدالقدسلتسمعنهالله

الركوبيتناوبانكانافقد،بزمامهيُمسكالذيهوعمروكانالجمل

بحتقه)9(.المملوكضربكفارةالإسلامجعلوقد.الرحلةأثناء

والعم""الإسلامفي!رينان"آرنمستالفرنسيالمسشرقويفتري

يصلححياةدينليسبذلكفهو،والفلسفةالعلمحارببأنهالإسلامعلى

الىيدعوفهو.وإلمحرفةوالعقلالعلمدينهوالإسلامأنمع،.؟؟للبقاء

خلِقَ.خُلِقَمِمَّالانسَانُ)فَلْيَنظُر:تعالىقولهفي)البيولوجيا(الحياةعلم

عمالىويدعووَائتَّرَاشا!)2(الصمفبِبَيْنمِنيَخْرُجُدَافِتي.مَاءًمِن

كَيفَفَيَنظُرواالازضِفِىيَسِيْرُوا)اولَنم:تعالىبقولهوالاجتماعالتاريغ

تعالى:بقولهالفلكعموإلى.الآيةقَبْلِينم!)3(0مِنالَّذِينَعَاقبةُكَانَ

منكثيرويدل.ا!ية..!)"(وا!زضِالسَّمَوَاتِفِىمَاأنْظُرُوا)قُلْ

الرعد،:مثلمنالعمبهذاالكبيراهتمامهعلىالكريمالقرآنسورأمماء

،البروج،الانفطار،التكوير،المعارج،القمر،النجم،الدخالق،النور

والزلزلة.،والضحى،والليل،والشمس،الفجر،الطارق

)2(

016.ص:خليلأبوشوقى

167.ص:خليلأبوشوقي

.7-5الآيتينالطارقا:صورة

.9آية:الرومسورة
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حقهفمبأنهالإسلامعلى"فو"كارادي:الفرنسيالمسشرفويفتري

الرجلوجعل،الميراثمنالرجلنصيبنصفأعطاهاحيث:المرأة

ومنحه،الرجلبيدالطلاقوجعل،أربعإلىواحدةمنبأكثريتزوج

)1(..الرجلبهايتمتعالقالحقوقمنكثيراًفحرمهاللمرأةليستسلطة

فيومكانتهااخرأةلوضعسريعباستعراضالفريةهذهعلىالردويمكن

قض!فقدالإسلأم.فيومكانتهالوضعهاثمالإسلاميةغيرالمجتمعات

الحضارةوقضت،للرجلرفيقأالمرأةتكونأنالرومانيةالحضارة

منخيروالناروالسمرالجحيموالأفاسوالموتالوباءأنالقديمةالهندية

وكانتوسيدها.مالكهازوجها،بموتاينتهيالحياةفيوحقهاالمرأة

تُعَدّوكانت،وتشترىتباعكاشا؟المتاعسق!مناليونانعندالمرأة

هيالتي،المرأةالموتمنأمرّ:التوراةوفي..الشيطانمنرجساً

تعدالكاثوليكيةالكنيسةوكانتقيودويداها،شراكوقلبها،شباك

كلعرفتهقديمتشريعالزوجاتوتعدد.الثانيةالمرتبةمنمخلوقأالمرأة

حرمتالتيميالونحمعيةوالقوانين،والإنجيلالتوراةوأقرّتهاطضاراقما

العالم.نيالتعدد

والحقيقة.عنهيقولونكمااجآعيةضرورةالفربفيالبغاءويُعتبر

نأيريدأولادأ،ولازوجةلا،أحدأيعولألطيريدلاالأوربيأن

ولاتكونمنيهمهولا،المرأةجسديريد،تبعةيتحملَأندونيستمتع

نحوها.مشاعرهتعنيهاولا،نحوهمشاعرهاتعنيه،ولايكونمنيهمها

واقتصاديةأخلاقيةأزمةالغربنيالعالميتيقالحربينظروفأوجدتوقد

وعجائزأطفالمنيدهاتحتومننفسهاتعوللكىفاظطرت،للمرأة

اًوربابوسعيكنولموأخلأقيا.نفسهاتبيعوأن،العملالىتنزلأن

177.ص:خليلأبوشوتى)1(
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منبدلافكالت؟الزوجاتبتعدد،الإسلامحلهاكماالمشكلةهذهحل

الفاخرةوالملأبسوالجنسالطعامالىحاجتهالترضي،المرأةسقوط

أصةالىالطبيعيةحاجتهاإرضاءمنحُرمترلكنهاالزينةوأدوات

فيوضعهاعليههومانحوعلى،بينهمونفسهامكانتهاتجدوأولاد،

.الإسلام

استقلتحينآدمياًكيانأالمرأةمنجعلوأأنهمالشيوعيونويتباهى

فيالإسلأمبلغهمماشيئآذلكفييبلغوالموهم.تملكوصارتاقتصاديأ

منمعفاةذلكُفوقوهى.الاقتصاديواستقلاالاالمرأةلملكيةحمايته

أوفركانتاولذلك،وقبلهزواجهابعدالإسلأمفينفسهاعلىالانفاق

الإسلأمإن.ينفقهيرثهوماتدخّرهترثهفما،الرجلمنالميراثفيحظاَ

وأكانخاأمّامكانةأسمىفيوأحلهاكرامتهاللمرأةحفظالذيهو

أرقىتدانيهاأوالمكانةهذهالىتصلولمأختأ،أوبنتاَأوزوجة

معالمساواةيرفضنالنساءأكثرظلهافينجدالتي،الغربيةالأنظمة

تعدد:أمريكيةسيدةوقالت.قاسيةمسئولياتإليهنألقتلأنهاالرجل

الليلسوادفيالخليلاتمنخير،الكهرعايةفيالنهاررابعةفيالزوجات

")1(.الشيطانرعايةفي

قدولكن،الزوجينبيندائمةروحيةعلاقةعلىيحضوالإسلام

التفاهمويتحول،شقاقالىالوفاقوينقلب،كراهيةالىالحبيتبدل

الحلهوالطلاقويكون.الواقعبالأمرالإسلأمفيعترف،نزاعالى

دواءفهو.البينذاتوإصلاحالتوفيقالىالسبلكلسُدّتإذاالأخير

والكراهيةالخصامعلىقائمةحياةمنللزوجينأرحمولكنه،المذاقمر

منها.للخلأصفرصةحيالهايملكانلا

191.ص:خليلأبوشوقي)1(
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بأنظ!شةالرسولولامانس،ودرمنجهم،موير:المسشرقونويتهم

بعدالنيإن:ويقولون.زوجاتهلتمدددافعأكانتعندهالجنسيةالشهوة

فماسنأ،منهاكبروكانت،الخمسينبلغقدكانخديجةالسيدةوفاة

منيشاءبمنالعنانلهيطلقصباهالىرجعحتىبينهماالموتيفرقكاد

)1(.الزوجات

إسرائيل،بنيأنبياءعندمألوفأنظاماَالزوجاتتعددكانوقد

،الجواريمقو.03امرأة007إلحكيمسليمانكانأنهالتوراةفنى

حيقأخهنأي.زمانهننساءأجملمنالتوراةتقولكماكلهنوكن

صبيةإلايتزوجفمظ!شهالرسولأماْ)3(.عذارىصباياكقاختارهن

كنفقدالباقياتأماعنها.اللهرضيعائشةالمؤمنينأمهيواحدة

به!ذالرسولفضمهنأزوابهنعنصتوفيأولادذواتأو،عجائز

فقدذلكومع.الإسلامفيأزواجهنبلاءأولبلائهنتقديراً،لكفالتهن

سيايصي.أودينىغرضزواجكلوراءكالط

العصر،ذلكنيطبيعيأأمرأكانكلههذافوقطالزوجاتوتعدد

عثانمنكلوتزوج،نساءبسبعتزوجعنهاللهرضيالخطاببنفعمر

فيالسلامعليهسليانأحديهاجملمداموما)3(بأنٍعنهمااللهرضيوعلي

ذلك،فيمبلغهيبلغلمأنهمعالثبىعن!إئد،مهاجمةفإن،الأمرهذا

بغيض.تعصمب

الكعبةكاستقبالوثنيةرواشاالحنينيأن""بروكلمانويدس

لاوهوالجمار)4(..ورميوالسعيوالطوافالأسودالحجرواستلام

)1(

)2(

)3(

)4(

891.ص:خليلأبوشوتى

401.صالعالميةافططات:الصوات

221.ص:خليلأبوشوقي

245.ص:خليلأبوسوقي
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توجهوفيماديأ.وليسمعنويالأمورهذهنيالتقديسأنيدري

الىمتوجهفالجسد،هدفهمووحدةلوحدتهمرمزواحدةوجهةالمسلمين

الجاهليةعربيكنولماله.الىمتجهانوالقلبوالروحالكعبة

بناءبقايامنيعتبرونهكانوابل،آلهتهممنالأسودالحجريعتبرون

فهوالجماررميأما.لوثنيةإقرارتقبيلهفيفليس)1(.وإسماعيلابراهيم

.الشيطانعلىدائمةمستمرةلحرلاإعلأن

إليهايذهب"الأحد،)مدارستسمىالمدارسآلافأمريكاوفي

مهمةالمدارسلهذهوليس""أحديومكلصباحالابتدائياتطلأب

الطلأبنفوسفيالر!اربث،حقائقهوتبديل،الإسلامتشويهسوى

للأطفالالمدارسهذهتلقنهومما،)،المتوحشين.المسلمينومنمنه

فسق!،خطواتهيتبينيَعُدلمحتىمرةسكر،طااصهالرسولأن:الصغار

الخنزير)2(.ولحمالخمرحرمولذلك،خنزيرفعضهالأرضعلى

دينالإسلامإدط:المدارسهذهفيالعاملاتالمعلماتإحدىوتقول

خشيتهعلىأجيالناؤنربيالطريقةبهذهمنهأنفسنانحمِلمولو،زاحف

وبلأدنا.)3(.مستقبلنانيوهددناإلينالزحف

وآدابها:العربيةاللغةهدم-3

المسلمينصلةوقطعالإسلاملتدميروسيلةأفضلأنالغربيونأدرك

بالتاليفتنقطعبها،صلتهموقطعوهدمهاالعربيةاللغةتدميرهىبه

الكريم.بالقرآنصلتهم

)1(

)2(

)3(

.248ص:السابقالمصدر

163.صالحث!رئ:القرنجاهلية

.391ص:الصوات
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معيكسبواأفعلىحضارتهمدعاةعملفقدالهدفهذاولتحقيق

والنفوذ.الشهرةالىيطمحونالذينوالمفكرينالشبابمنأنصارأالأيام

خطواتباتباعيكونإنماالمسلمينأمرصلاحأنيرونهؤلاءوكان

ومحاكاتها.أوربا

العربأبناءمنجديدجيلتنشئةالدعوةهذههدفوكان

ولا؟الأصيلةالعربيالبيانأساليبيتذوقأنيستطيعلاوالمسلمين

فإذا.وموضوعاتهالغربيالبيانأساليبإلاذوقهفيولاأذنهفييحلو

تذوقه،منونفروا،الأصيلوالأدلباللغويتراثهمعنالشبابانصرف

الأدبانتهىفقد،فهمهعنوعجزواالكريمالقرآنأسلولامنونفروا

الكتابةروّجوافقدبغيتهمالىيصلواوحتى.الموتوالىالكساد،الى

تارةبالفصحىالعاميةولاستبدال،تارةاللأتينيةبالحروفالعربية

.أخرى

،("المقتطفصفحاتعلىظهرتاماأولالدعوةهذهظهرتوقد

وذلك،الناسيتكلمهاالىالعاميةباللغةالعلومكتابةالىدعتالتي

محكمةفيالإنجليزالقضاةأحدألفم2091عاموني.م1881عاممنذ

القواعد،لماووضع(،القاهرةالغةسماهكتاباَبمصرالأهليةالاستئناف

هذاوفي.اللأتينيةبالحروتوكتابتهاوالأدبالعَلملغةاتخاذهاواقترح

العربية:اللغةبلسانمتحدثأالمشهورةقصيدتهحافظكتبالوقت

حياتيفاحتسبتقوميوناديتاحصاتيفاتهشالنفسىرجص!

عداتيلقولأجزعفلمعقممتاوليتنيالشبابنيبعقمرموني

اللفةهجرالى)1(،انجليزي،للريمهندحادعام2691.عاموفي

ولكوكس.رليامالميندسهو)1(
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وقد"المصرية!اللغةس!اهماالىالأنجيلمنأجزاءوترجم،العربية

بالقاضى،!المقتطفنوهتكما،وأيدهبهكهموسى،سلامةنوّه

قبل.منوأيدتهالإنجلزي)1(

مجلةفيفظهرت،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعالىالعدوىوانتقلت

المشهورالمجمع"لعضوالعامةالعربيةاللهجة!عنالمقالاتمنسلسلةالمجمع

اسكندرعشى"وهووالدهعنالعداءهذاورثوالذيللعربيةبعدائه

لغةالعاميةجعلالىم2091منذيدعووالدهكانحيث،(المعلوف

منعيممىابنهاكملهلهامعجموضععلىوعكف.والآدابالعلوم

سببهوالكتابةلغةعنالحديثلغةاختلافأنزعموقد.بعده

للكتابةلغةعاميةلهجةأياتخاذالممكنمنأنهوزعمالثقاني.تخلفنا

منينشطواأنبلأدناأهلأحرى!ما:أقوالهومن.الشاميةأوكالمصرية

وقوىأوقاتهماستنزفتقد،المراسصعبةلغةرفمنللتحررعقالهم

يؤخرهمثقلأأصبحمشابلنفعاَتوليهملاذلكمعوهي.الثمينةعكلقولهم

نأأملولي.النجاحعنيصدهموحاجزأ،التقدممظرفيالجريعن

أعدهوهذا،الغراءالهلألوخاصةلغتهاغيرتوقدالعربيةالجرائدأرى

(،)2(1.رجائيومنتهىأمليغايةوهو.النجاحنحوخطوةأعظم

العزيز\)عبدبالقاهرةاللغويالمجمععضوقدمم4391عاموفي

باقتراحهالمجمعوشُغل،لاتينيةبحروفالعربيةبكتابةاقتراحأ"فهمى

ألفجائزةالحكومةخصصتوتد.جلساتعدةني،سنواتثلأث

)3(.العربيةالكتابةتيسيرفياقتراحلأحسقجنيه

)2(

ويلمور.التاضهو

2/363.ص:ممدحسين

2/364.:حسينعد
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أواخروتسكينالإعرابإلغاءالى"أمينقاسم!دعاوقد

استعمالالىالسيدلطفيأحمددعاكما.التركيةاللغةنيكما،الكلمات

بالجروفالحركاتعلىالدلالةالكرمليأنستاسالأبوِاقترح.العامية

وسعد،ساعدان-وسعداَ،ساعدون=سَغدضارابا،ضرَبَفتكتب

اللغةنيالحالهوكماوهكذا،موصاممادون=وعدٌ،ساعدين-

الانجليزية.

يجدواألنوحاولوا.ثابتةاللغةقواعدتكونلاأنالمهجريونودعا

نبذالىجبرانخليلجبرالندعاوقد.متحركةقواعدملكاتهممنلها

الىستصيرلغتم"إن:بقولهالغربيةاللغاتاالىوالتطلعالعربيةاللغة

")1(.يزهرولايثمرلاالنعوشخشبوإن،الوراءالى!نها،يثيء!

وتاريخهمولغتهمالعرلاضدشعواءحملةقادفقد،مويمىسلامةأما

أنشأتهاال!"المصريالكاتب"مجلةكتّابأبرزوكان.وحضارتها

يسى2اللغةهدمالىسعيهني.وهوالتقسيمغداةمصرنيالصهيونيةالمنظمة

العصرنيمثقفاَرجلأتُرضيلا!لفتنا:قولهومن.العربيةالهويةهدمالى

منعلممائةنقلعنتعجزلأغاترقيها،ولاالأمةتخدمولاالحاضر.

وهو")2(1شاذإجراءالىتحتاجشاذةولغتناالمستقبلتصوغالتيالعلوم

مععلميأ)3(..مجتمعأأنشأتاعلميةأمةبانهاويصفهابايصرائيليشيد

مثلاَكالإنجليزيةلغةأييتبنّىأنالإسرائيليالعدوبإمكانكانأنه

خطورةيدركلأنهالسكانخلي!علىوفرضهاالعبريةبثولكنه

اللغةهاجمولذلكأيضأ،ذلكيدركموسىوسلامة،القومياللسان

العربية.

)1(

)3(

)3(

.2/276:السابقالمصدر

.091ص:كشك

.191ص:كشكُ
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الفكرل!فيكتابانيجاءماالعبريةلغتهممناليهودموقفويصور

العبريةاللغةمعرفةإن"م:3891القاهرةفيصدرالذي"اليهودي

العبريةاللغة،والدينيالقوميكيانناعليهيدورالذيالذهبىالهورهي

وطالما.الحقائقلنشرتعالىاللهاختارهاقد،الأبديةجبالمنالهابطة

اللغةنقدسأنيجب،كتابناالتوراةبانسنناديوطالما،يهودأسنظل

أودعناالتيالخزائنهيالعبريةاللغة.لهحدلاتقديسابهاكُتبتالق

الأرجاء،فسيحمخزنهذا.الروحيةإسرائيلحياةمننفيسكلفيها

)1(.العبريةاللغةومفتاحهكنوزأمملوء

استطاعتفإذابها.")،نوبلجائزةونالوا،"بالعبريةاليهودألف

لقدذلك؟!عنالعرَبيةتعجزفلماذاالعصرعلومعنتعبرأنالعبرية

فكريصوغونكيفعرفوالاْنهمعربيمليونمائةمنأكثرعلىانتصروا

شبابنا.فكرصاضاموسىسلامةأمثاللأنوهزموناشبابهم

الحروفاقتراح"إن:بقولهالحديثةتركيةيمدحموسىوسلامة

الىمصرنقللاستطعنابهعملناأنناولو،المستقبلالىوثبةاللاتينية

ولمماضيها،أضاعتقدتلكبفعلتهاتركياأنمع"..تركيامقام

وعنلسانهاعنالتعبيراستطاعتقدالعربيةاللغةإنمستقبلها.تدرك

عجزها؟!!فأينبحروفها،أخرىلغاتعشر

،،حوار"مجلةفيالأمريكي!زارتانوليام"كتبم6391عاموفي

مشاكلكمامقالاَ،الاتجاهالصهيونية،الأمريكيةالمحابراتتصدرهاالتي

تركيب"إن:فقالالعربيةاللغةعقتحدثاوفيهالمفربفيالتعريب

أحرفدونتُكتب،فهيوإدراكهمالسكانغالبيةمعرفةيتجاوزالقرآنلغة

تكتب.كماتُلفظلالذلك،الكلامأواخرلفظتبينوأحرفصوتية

.291صكن!ك:)1(
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نإ.ليتعميقرأولاليقرأيتعمالعربيةفيالمرءإن:يقولمَثَلوهناك

مفرداتهاغزارةمنتمانيفهى،ْبالماضيالتمسكجمّدهاقدالعربيةاللفة

مظاهرعنومعاببمفرداتتعجوهيعلميأ.فقرهاومن،المهجورة

الحياةحاجاقماأيمماءإلىتامأافتقاراَتفتقربينما،البدويةالحياة

")1(.ومفاهيمهاالحديئة

نفسها"...!!!مويمىسلامةكلماتإنها

اللغةلكتابةواللاتينيةالعربيةالحروفاختيارمسألةأثيرتوحينما

سلأمةكتبهماسوىحجةمنالعربيةالحروفلأعداءيكنلمالصومالية

وحروفها.العربيةاللغةتسفيهمنموصى

العربيةالثمخصيةلتمحو،العربيةاللغةلمحوفرنساسعتوقد

:الاحتلالغداةالتعليماتأحدفيجاءفقد،الجزائرنيالإسلامية

هناكلغتناتصبحعندماإلا"فرنسية..حقيقةتصبحلنالجزائر"إن

نشروراءالسعيهوإنجازهعلينايترتبالذفيالجباروالعمل،قومية

العربيةاللغةمقامتقومأنالى،بالتدريج،الأهابْبينالفرنسيةاللغة

بنا،وتمثّلهمإلينا،استمالتهمعلىالعزمعكقدنالقدالاَن.الدارجة

اللغةبقاءأنيدركونإنهم،)2(...إِفرنسيينوجعاممفينا،وإدماجهم

الأمةمقتلعرفواقدوهم.الإدماجهذاأمامالوحيدةالعقبةهو

هيبحججفعلهميبررونوكانوا.الشعبروحالىقاصسيةضربةوسددوا

اللغةأنالحقيقية"نكبتنا:يقولالذيموسىسلامةحججنفسها

مجهودهوالأدبالأن،بهتنهضولاالمصريالأدبتخدملاالعربية

إذاإلايزكولافهو،بيئتهاووليد،تربتهاوابن،تاتهاوثمرة،الأمة

)1(

)2(

591.كشلىو،ص

.691ص:السابقالم!مدر
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تبعثرالعربيةواللغةفيها.نبتالتيالبيئةهذهلغةأداتهكانت

اللفةفيفالمتعمق،العربيةالقوميةفيشائعةوتجعلها،المصريةوطنيتنا

يشربأنمنلاًبهبغدادبأبطالويُعجب،العربروحيشربالفصحى

عربيةكلهاوثقافته،الشرقإلىدائماَمتجهفنظره،المصريةالروح

المصريةالأمةمصلحةمنوليس.والنزعةالذوقتُقرروالثقافة،شرقية

")9(.الثصرقنحوشبابهاينزعأن

بعدتشربهاولمرطنأنرطنهانزاللاالي!اللغة:أقوالهومن

سيادةإنمزاجنا)2(.عنغريبة!نهاتشركا،أنفيأملولانفوسنا،

سيادةماحدإلى،المتوحشعلىالمتمدناأوالهنود،علىالبريطانيين

.متوحشونالبلادوأهل،امتمدنينعندهفالمحتل")3(لنوية

نأيجب":بقولهاللاتينيةالحروفاستعمالعنالحديثإلىويعود

معنى،اللاتينيةالحروفاتخاذفيالإنسانيالساميالمعنىننسىلا

بينناالإنفصالنحيل،متمدنإنسانمليونألفإلىالثقافةفيالانظم

وحبسمهذاكلوفي،وفاقإلىوالخلاف،اتصالإلىوبينهم

")4(.وإنسانية

موسىسلامة!بس!العصريةوالبلاغةالعربية!اللغةكتالاوني

استبدالإلىفدعا،وأصولهاقواعدهاوهدمال!عربيةاللغةلتدميرخطته

الألفاقوإدخالالنحو،وقواعدالإعرابوإلفاء،بالفصحىالعامية

)1(

)3(

)4(

.791صكثكُ:

.891ص:كشك

.891ض:َكشك

602.كشكُ:ص
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بالحروفاللاتينيةالحروفواستبدال،التعريمبورفضالأجنبية

)1(.العربية

اللغةأن،،العربية)،لإصلاحدعوتهعلىحملهالذيأنويذكر

يدفيمصرنيالعربيةاللغةتعليموأن،الذهنتكدّشاقةالعربية

العصورثقافة،العربيةالثقافةنينقعاَأدمغتهمينقعونالذينالشيوخ

والأمراء)2(.الملوككتبهيالعربيالأدبكتبوأن،المظلمة

وتعليمأوربيةثقافةإلىموسىسلامةدعا"والنداليوم"كتابهوني

أوربية.وأخلاق،أوربيوتشريع،أوربيوأدب،أوربيةوحضارة،أوربي

بلانكرههمونحن،بحقيحتقرونناالأوربيين"إنفيه:آرائهومن

،(.حق

مثلفيالعربيةواللغةل!سلامعدائهعنالإعلانمنيكللاوهو

إطلأقإن،شرقيينلسناونحن،بالفربصلؤمن،بالثصرفكافرأنا)،:قوله

الحقيقةنيهيالعربيةوالحضارة،فاحشخطامصرعلىالثصرقايمم

هيتتزعزعولاتثبتالتيالحقيقيةالرابطةإن.رومانيةحضارة

الشبالامصلحةمنليسبأوربا)3(.رابطتنا،والثقافةالحضارةرابطة

القديمة.الكتبمنمباشرةويتلمسه،العربأدبعلىيقفأنالمصري

،المأمونأوالرشيدهرونيُمدحأنالدستوريةبلادنامصلحةمنوليس

عبدعناختلأفأييختلفلامستبدأ،حاكماكانمنهماكلأًأنمع

أرقىفيالعربيةفالحكومات،عرشهعنالأتراكخلعهالذيالحميد

كانالإسلأمأنمنيقاللماعبرةولا،استبداديةحكوماتمستوياتها

")1(.أحدأيستشيريكناالخطاببنعمرفإن،بالشورىيأمر

918.صكشك:)1(

185.صكشك:)2(

،18.صكشك:)3(

185.صكشدُ:)4(
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المسجدشطروجهك)فولالكريمةالآيةمويمىسلامةعارضوقد

آسيا،مننخرجأنيجبأوربا.شطروجهنا:"فلنولِبقوله!)1(الحرام

مصر:بقولهذلكعلىحسينكدعدالدكتورويعلق،أورباإلىونتجه

ومنباَسياتربطهالتيالعروبةمنالخروجيقصدفهوآسيا،نيليست

")2(.آسيامنجاءالذيالإسلام

كالت:فيقولالعربيالأدبلتشويهالحقائققلبفيكذلكُيترددولا

الأولقالوقدإنجليزياَ.شاعراً""ملتونوكانعربيأ.شاعرأتمامأبو

الثاني:وقال"الكتبمنأنباءأصدتجاالسيف"البشعةالخادعةحكمته

منولكن،اللهصورةهوعاقلاَمخلوقاَيقتلفإنهطيباَإنساناَيقتلمن

سلامةعجمةحالتلقد،()3(.نفسهالعقليهلكفإنماطيباَكتاباَيهلكُ

منوهوفهمهإلىيصلوكيف،وتذوقهالعربيللشعرفهمهدونموسى

.القصيدةمنالبيتشطريقتنصونالذيئ،الفربيةالثقافةأعقابجامعي

تفوقتعكسفالقصيدةذلكومع.والمربيةالعرلاضدحربهملخدمة

العربيةالحضارةنيسمووهو.الروميالعقلعلىالعربيالعلميالعقل

انتصاراتها.في،بالطوالمتؤمنولاالنجومتسأللاالتيالإسلامية

واعتبر"؟*الثقافةكتبإلىموسىسلأمةحولهاهذه4الطواوكتب

والثقافة.العلمضدللسيفدعوةعموريةفتحنيتمامأبيقصيدة

صلاة،الشبابعقولفي،موسىسلامةارتكبهالذيللفسقوكمثال

فيها:يقول"المعاصر،،الفكرمجلةلهونثصرتها،بالعاميةكتبهاجديدة

)1(

)2(

)3(

.441يةآ:ةلبقرا

.971مر،:كشك

.502ص:كثك
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الس!اوية.بنعمتكفاملأنا،فارغةبلاليصنحن!اللهيا-

الس!الملكوتجرجرنا،العرباتوإحناالوابورأشالنه!يا-

.الجرادلوإحناالحنفيةأنترب!يا-

هذاويدل)،...!والهذيانالسخفهذاعلىالمجلةمحررويعلق

وهي،اللفظحسابعلىبالمعنىموسىسلامةعنايةشدةعلىالكلام

اللفظ،علىدائماًمقدمعندهالمعنىلأنعامدأ،يتوخاهاكانعناية

هووانما،الناعسونالعاطلونيمضغهاحلوياتليس:مرةقالكمافالأدبا

.)1(

.،(ح

وأعطاهأجلهمنعاشالذيهووهذا،موسىسلامةكفاحهوهذا

وبه.الصهيونيةالدعايةوناقشناشبابنا،فكروجهنابمثله..قومهلبنى

انتكسنا....وبأمثاله

آراءحولمعركةقامتقدأنهضيف)2(شوقيالدكتورويذكر

ورد،بالمرصادالرافعيصادقمصطفىفيهالهوقفوقد.موسىسلأمة

بصورةآراءهوأيد،حسينطهجانبهإلىوقفابينماعنيفاَ،رداَعليه

دائماموسىسلامةكانفقد،التطرففيمذهبهيذهبلمولكنه.عامة

دعوةأوبدعةكلإلىوحرارةبجرأةداعيأالصفوفيتقدمالطليعةفي

وعلىالهلألصفحاتعلىوذلكعمغيرأوعمفيحديثةأوربية

الشبابخلألهامنليخاطبأنشأهاالتي"الجديد!*المجلةمجلةصفحات

.خاصبوجه

أنه-الغربيةالحضارةدعاةمنوأمثاله-مويمىسلامةوخطورة

ممودأمثالمنكتاباتهمفيورددوهاآراءهتبنواأنصارلهكان

)1(

)3(

702.:صكشك

بعدها.وما291صمصر:فيالمماصرالعربيالأدب
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بأنهوصفهفقد!والإنسانالمفكرموسى"سلأمةكتابهفيالشرقاوي

وروحمكافحوصبرفيلسوفوحكمةشابوذهنرجلوجهلهكان

صادقمؤمنواستعلاءطفلوقلببطلوجرأةملاكونفسمتصوف

الضميروأزمةموسى"سلامةكتابهفيشكريغاليوقال(،.الإيمان

عظماءمنمويمىسلأمةأنأقررحينعظيماارتياحأأحسإني"،(العربي

فقد"القلقوعصرموسى"سلامةكتابهفيخليلفتحيأما!رنا.

،)9(.موسىسلأمةالبطلفيهماتالذيالعامهوم5891عامإن:قا!ل

وتراثهالإسلامعلىحاقداَل!نجليز،عميلاًمويمىسلامةكانوإذا

مثلهحاقد،للفرنسيينعميلأيضأهو،(عوض"لويسفإنوحضارته

هىالفرنسيةالحملةأنيرىكان،وثقافةوحضارةديناَالإسلامعلى

فيالنيابيواطموالحضارةوالديمقراطيةالقوميةالروحبعثتالتي

نيفهو،فيهاأجنبىنفوذكلعلىالقضاءيحاولكاننابليونوأن،مصر

قاتل"الحلبى"سلإنبمحاكمةوأشادمستعمراً.محتلأًوليسمحرررأيه

يدهحرقواالفرنسيينألنمنالرغمعلىمصر،فينابليونخليفةكليبر

البربرية،الحضاراتعرفتهاطريقةأبشعفي،الخازوقعلىأعدموهثمحياً

العرفإلىذلكوأرجعالمتهمينتعذيبفيالفرنسيينعناعتذروقد

ووصف.الفرنسيينولش!والأتراكالمماليكلدىساثداَكانالذي

طوبار،وحسن،والمحروقي،كريموعد،مكرمكعمرالمقاومةأبطال

نيتلدُآراءهنشروقدلتركيا)2(.وعملاءخونة3صمبأالحليوسليهان

العربيةالجامعةأنشأتهالذيالعلياالعربيةالدراساتمعهدفيمحاضراته

العربية.الشئوننيوالدكتوراهالماجستيربطلبةخاصوهو،بالقاهرة

)1(

)2(

702.:صكشك

.88-84ص:كشك
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منالممتازةالنخبةعلىالآراءهذهمثلنث!رخطورةتأتيهناومن

المسم.العربيالشباب

معناهافيتُستعمللا،،الحريةأنالمعهدنيلطلابهيعلنوهو

السيايم!بمعناهاوهي،،العبوديةمقابلإلاالعربيةاللغةنيالأصلى

وأكشعارتُرفعولم،الأوربيةبالحضارةالعربلاتصالنتيجةوالاجآس

العربيةالاستقلاليةالحركاتأكلنيواجتماممطسياس!هدفأومبدأ

التاصععشر.القرنقبل

هذهسلبتناال!لأورباالحريةبتعمند!نباننانؤمنأنيريدناإنه

نأيرىلذلكوهو،نعمتناوليهوالأولعدوناأننؤمنوأن،الحرية

الدصنأنمعلهما.فرنسااحتلالبعدإلاالحريةتعرفالمومصرالجزائر

إلىيحتاجلاطبيعيحقفيههيالتيالحريةديئهوالإسلأمي

التاريخوشواهد.العنصريةألوانمنلونأييعرفولمقانوناستصدار

الحرية.موضوعنيالمجالهذالهايتسعأنمناكثروالعربيالإسلأمي

التسامحفيآراءهأخذأنهيرىالطهطاويلرفاعةدراستهنيوهو

علىيأخذالبعضأنمعأوربا،في""التنويرفلاسفةعنالديني

زعمكما.عنهدفاعأودليلإلىيحتاجلاالذيالمطلقتسامحهاحضارتنا

الجندي"دليلكتابعنأخذاالعطار/والطهطاويحسنالشيخأن

مع.الدفيمعتتعارضلاالدنياأنعنفكرتهمالإرازموس"المسيحي

مناكثرفيهوالنصوصالإسلامتعاليممنأصيلجزءبالدنياالاهقامأن

أثناءالمسلمينمنأورباتعلمتهاالرهبانيةعلىوالثورة.تحصىأن

العربإن":لوبونغوستافيقولالمعنىهذاوفي.الصليبيةالحروب

701.)1(كشكُ:ص
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،)1(.الدينيوالتسامحالفكرحريةعليهنطلقبماآمنمنأولهم

أنهعليهوافترىالمعريالعلاءأبيعلى"مويمى"سلامةتجنىوكما

:قال

والقلانسالعمائملبسنيالعيبكلالعيب

والكنائسالجوامعهدمنيالخيركلوالخير

عمهلبأنهويتهمه،عليهيتجنىالاَخرهو،صض"لويسفإن

الصراعثمرةالمعريوأن،للرومعملاءحمدانبنيوأن،للصليبيين

انقسمواآنذاكالمثقفينأدساإلىوذهب.الفترةتلكنيالعقائديالفكري

إلىأدتالقا،الصليبيةالحمايةظلنيالفكريةالحريةيفضلونمنبين

وبين،الإغريقيالطرازعلىمدينيةدويلاتوقيام،السياسىالتفككُ

حريةعلىالقضاءمعلكن،الفاطميةالدولةظلنيوالتحررالوحدة

الفكريةللحريةمعاديةكانتالفاطميةالدولةأنيرىفهوالفكر.

العمرسلكانواالصليبيينوأنالشعولا،بينالحضاريوالتواصل

الصليبيةالحروبقبلماتقدالمعريأنمع)2(..والحضارةوالفكر

م7901عامالصليبيةالحروببدايةوكانتم()5701سنةبأربعين

ثمراتمنكانت،أوربافيدينيإصلاححركةاكبر،البروتستانتيةوأن

علىواطلاعهمبالمسلمينالأوربييناتصالبعد،الصليبيةالحروب

كنالأنناالصليبيينفيتأثيرناوجاء.ومُثُلهمدينهموسماحةحضارتهم

المعتمدالوحيدالمرجعذاكإذوكناالو!ا،ذلكفيحضارةالأكثر

اليونانية.والحضارةللفكر

.011ص:السابقالمصدر)1(

.121ص:كشكُ
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العقائديالصراعثمرةهوالمعريبانلنظريتهوتعزيزأوانطلاقأ

والصليبيينالمسلمينبينوتبادلهاحلبلمدينةالصليبييناحتلالوثمرة

أنهذكردثمر،ببيتوصدّره""الأهرامنينثصرهبحثاًكتبفقد

وهو:حلبمدينةوصفنيللمعري

بالصلبانِتغصّباتتثمنهاراًالهجيرجرةصَلِيَت

الفرحجاءهاحقبالإسلامشقيتقد"حلب،إن:يقولأنويريد

)9(.وخوذاتهموأعلامهمبصلبانهمتغصّفباتتلهاالصليبييناحتلالبعد

مناسبةلهودلَّسوحرّفهالمعريبيتأخذ،عوض!لويسأنأي

والصليانالناقةوصففيالبيتأنوالصحيح.نظريةمنهوأخرج

راحلةَ،النهارفيشقيتفناقته.ل!بلشهينباتبالباء(وليس)بالياء

نيالبيتأنمعالصليان.وهوالطيببالطعامالليلجاءهاأنإلى

،،الناقةوصففيوقوله"وفيهالصليانمعنىوفيهشروحالديوان

المعريفليسذلكومعوالطلابوالمثقفينبالثقافةاستهتارمنهوهذا

كانواالمسلمينالمثقفينفكل،اليونانيالفكرعلىاطلعمنوحده

إسلاميآ.فكراَوأخرجوهوتمثلوهالفكرذلكدرسواولكنهم،كذلك

الذيالفكريالمناختفسيرعلىولكن،اليونانتراثعلىالخلأفوليس

لويسيراهكماالمتحرّر"الصليبىالفكر"إلىوردّهالعلاءأباأنتج

صض.

فوصف،التاريخزيّففقد،الأدب"صض!لويسزيّفوكما

بانهمصرعلىالفرنسيةالحملةعهدني(يعقوب)المعميعقوبالجنرال

125.:ص)1(كشك
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ماليةنظممنوأولمصر،باستقلالنادىمنوأولوطنيبطل

كان،انتهازيةشخصيةإنه..هذايعقولاهومننعرفأنبقي..البلاد

الحملةدليلكانالفرنسيينصنائعمنصارثم،المماليكُصنائعمن

حملتهفي"ل!لديزبهرفيقأوكانمصر.فيالأمينومساعدهاالفرنسية

وسجنضربالفرنسيينوباسم.الدمفيوأغرقهالصعيدفيهااحتلالتي

علىالقاهرةأهلاكثروجورهوظلمهبعسفهوأجبر.وقتلوصادروعذب

فيلقبتشكيلل!كليبر"إليهوصد.المجاورةالقرىإلىمنهاالتروح

الفرنسيينجيشفلولخروجوعند.وقهرهبهوالتنكيلالشعبلضرلا

يدفنأنوأوصى،بالحمىأصيبانجليزيةبارجةظهروعلى.معهماخرج

مرسيليا)1(.إلىنقلوهثم،خربرميلفيوضعوهماتفلما"،ديزيهمع

مصلحأ.مخلصاَوطنيأبطلاَصضلويمىمنهجعلالذي،يعقوبهوهذا

أيضاً...حسينوطه

لعدممنهمويسخر،العربيللأدلاوتفرغواانصرفواالذينيهاجمإنه

بمدىويفاخر،الفرنسىوالفكرالفرنسيةالاَدابعلىمثلهاطلا!م

لعدم،!شوقىقدرمنويتنقص،وأفكاره"،بديكارتمعرفته

نأيجبالشاعرأنمع-الفرنسىوالأدلاالفرنسيةبالفلسفةإحاطته

غريبة.أمةمنيلتمسهأنلا،أمتهمنالأعلىمثلهيستمد

!سلامةكتالامثلم3891"مصرنيالثقافة"مستقبلوكتابه

الثقافةعلىمصرحملإلىفيهدعاوقدأثراَ.أبعدولكنه،موسى

والإسلامي،التاريخيبتراثهايربطهاماوقطعبها،وطبعهاالغربية

التطورلسنّةالعربيةوإخضاع،دينيلامدنيأساسعلىالحموإقامة

بعدها.وما،8ص:كشك()1
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كالسريانيةدينيةلغةتصبحأنإلىبهاينتهيطريقإلىودفعها

)1(.والقبطيةواليونانية

وثرهاخيرها،الأوربيينآثاراقتفا.ءنيالحضارةسبيليرىومو

بالث!رقمصرصلاتاوينكر.يعابومامنهايُحمدوما،ومرهاحلوها

،.والرومانياليونانيالفتحينكرولاالإسلأميالفتحوبهاجموبالعرب

السياسية.للوحدةأساساَتصلحلاواللفةالدينوحدةأنإلىوذهب

أنهويرى،القديمةالعهودآثارمنأثرأباعتبارهالأزهرهدمإلىودعا

فتكوناللغةتطورإلى-أسلفناكما-ودعاحلاَ.تتطلبمشكلة

اللاتينيةبينكالصلةبينهماالصلة،عصريةوأخرىدينية:لغتانهناك

)2(.والفرنسية

فيهدراستهوبنى"الجاهليالشعر"فيكتابهنثصرم2691عاموفي

إلىنصلحتىش!ءكلنيالشكإلىيدعوالذيديكارتمنهجعلى

القديمةالتاريخيةالأحكاماعتبرالمنهجوبهذا.وطيدةأسسعلىاليقين

هيعامةنظريةإلىانتهىوقدفيها.النظريعادأنيمكنإضافية

نيكالىأنهعليهويؤخذ)3(.الجاهليالشعرفي")،ا!نتحالنظرية

الأدبيةللمؤثراتالكريمالقرآنأخضعحتىالشكمذهباستخدام

الهجومنيخصومهفيهااشتدعنيفةضجةآرَاؤهأحدشاوقد.البيئية

ثم،الكريمبالقرآد!يتعلقمانيرأيهعنالتراجعإلىاضطرهمما،عليه

ذلكُإلىأشرناوتد،.الجاهليالأدب*نيبايممكتابهطباعةأعاد

السابق.الفصلنيالتفصيلمنبثصيء

)3(

2/922.صكدحسين

.2/237ص:عدحسين

028.صضيف:شوقي
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التأثيرمنيمكّنهحساسمركزنيكانأنهحسينطهآراءوخطورة

الآدابكليةفيأستاذأعملفقدوتوجيهها.والتربيةالتعليمعمليةعلى

والتعليم.للتربتوزيراًثمالإسكندريةلجامعةمديراَثمالقاهرةيحامعة

ترجمالذي"جلالعثمان"عدالاتجاههذانيمضىممنوكان

)1(.العاميةإلى"!مولييررواياتبعض

تدص،العربيةاللغةعلىثائرةمماثل!حركة"!لبناننيقامتوقد

بحروفها.اللاتينيةالحروفاستبدالوإلىبها،العاميةاستبدالإلى

تحتليستانهغير.عقلسعيد-أعمفيما-الحركةهذهويتزعم

أستطيعبحيثالحركةهذهعناللازمةالمراجع-حاليا-يدي

.بالغرضوافياًعرضاَعرضها

ومقوماكا:الإسلاميةبالوحدةالشعورهدم-3

الغربيينمنالإسلأمأعداءيخيف-يزالوما-كانمااكثرإن

وتوحد،شتاتهمتجمع،دولةللمسلمينيرواوأدطقوياَ،الإسلاميرواأن

مفكربهملسانعلىمخاوفهمعنعبرواوقد.حياتهمشئونوتنظمقواهم

الشعوبآمالتجمعالإسلاميةالوحدةإنل!:سيمونالقسفقال،وكتابهم

عاملوالتبشير.الأوربيةالسيطرةمنالتخلصعلىوتساعدالإسلأمية

بالتبشيرنحوّلأنيجبذلكُأجل،من.الحركةهذهشوكةكسرنيمهم

الإسلأمية)2(.الوحدةعنالمسلميناتجاه

عربيةامبراطوريةفيالمسلموناتحدإذا:لورانمبراونالمبشروقال

أيضاًيصبحواأنوأمكنوخطراً،العالمعلىلعنةيصبحواأنأمكن

)1(

)2(

181.صضيف:شوقي

،7.عر،المالم:جلأل
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تأثير.ولاوزنبلاحينثذيظلونفإنهممتفرقينبقواإذاأما.لهنعمة

تأثير)1(.ولاقوةبلايبقواحقمتفرقينوالمسلمونالعربيبقىأنيجب

الوحدةإن"والفرباالإسلاما،كتابهفي":توين!،اَرنولدوقال

)2(لأ.يستيقظقدالنائمأنحسابنانينضعأنيجبولكن.نائمةالعربية

برئاسةوالزعماءالقادةضمكبير،أوربيمؤتمرعُقدم7091عاموني

الحضارةانهياردونتحولالتيالوسائللبحثبريطانياخارجيةوزير

لبذلخطةوضعقررواوالنقاشالدراسةمنشهروبعد.الأوربية

الأوس!،الث!رفدولبيناتفاقأواتحادأيإيجادلمنعكلهاجهودهم

مستقبلعلىالوحيدالخطريشكلالمتحدالمسلمالأوس!الثصرقلأن

أوربا)3(.

قوةأنتاريخيأثبت":العربيالعالم"كتابهفي(،بيرجر"مورووقال

ا)4(.ا!سلامبتدميرالمسلمينفلندمر.ا!سلامقوةتعنيالعرب

القوةتحصيلعنبعيدينالمسلمينإبقاءعلىباستمرارالغربويعمل

قالولذلكُ.الصناعيةومنتجاتهلسلعهمستهلكينوإبقائهمالصناعية

هذافلنع!م(:)5291الفرنسيةالخارجيةوزارةفيالمسئولينأحد

الانتاجنيالرغبةعدمنفسهنيولنقّوِيشاء،ما)الإسلامي(العالم

العملاقوتحرر،الخطةهذهتحقيقعنعجزنافإذا،والفنىالصناعي

وراءهوماالعربيالعالمخطرأصبحوالصناممطالفنيعجزهعقدةمن

)2(

)3(

)4(

75.ص:السابقالمصدر

76.ص:السابقالمصدر

77.صا:الماجلال

97.ص:العالمجلأل
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وينتهى،الغرببهينتهيداهماخطرآالضخمةالإسلاميةالطاقاتمنْ

)1(.العمفيالقياديدورهمعه

دعاةعقولنيالغربيونزرعفقد،الهدفهذاتحقيقأجلومن

البدومنجماعةحياةتنظيمنيصلحإذا،ساذجدينالإسلامأنحضارتهم

الحياةأسلوبوأن،العثصرينالقرننيجديدمجتمعلتنظيميصلحفلا

الناسحثالةمنأخلاطوالثصرقيون،بغيضماضوتقاليدهاالشرقية

الىيعودتخلفهموأن،والانح!لالوالفوضىوالمرضوالجهلالجوعيفترسهم

للحم.أسلوباًولاللحياةمنهاجأيصلحلاالذيبالإسلامتمسكهم

سحرتاممنكثيرينلدىصدىوالأفكارالاَراءهذهوجدتوقد

ألففقد.الصوابعنفاعمتهمالغربيةالحضارةزخارفأعينم

فيقاضياًكانوالذي،الأزهرشيوخأحد"الرازقعبدعلي!الشيخ

،الإسلامأسماهكتاباَ،القرنهذاأوائلفي،الثصرعيةالمنصورةمحكمة

فكرةهدمفيوكتاباتهمالمسشرقينآراءعلىفيهاعتمد،الحموأصول

وأالقضاءأوالخلافةتكونأنأنكروفيهالخلفاء.علىوالهجومالخلافة

والإسلام،دنيويةمراكزفهي،شيءنيالدينمنحكوميةوظائفأية

علىقاشاعصورهاجيعفيالإسلاميةالخلافةأنويزعمدولةلادئ

ولم،فق!نبياًكانعننأالنبىأنأيضأويزعم.والغلبةوالتسل!القهر

ودافع.النبوةأعمالعنخارجأكانالمدينةفيحكم!وأنحاكماَ،يكن

الرسالة.وظيفةخارجالنبىيعملأن.منمانعلاأنهبزعمهرأيهعن

وأنالمُلكوتوسيعالسلطانتثبيتالفتوحغايةأنكذلكيزعموهو

الحسنة،والموعظةبالحكمةإليهبالدعوةأمربلبهذا،يامرلمالإسلام

بما،دينيلافق!سيا!ىضاالخلافةأنويزعم،الدينفياكراهولا

81.صا:العاجلال)1(
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وأن،دينيةلاسياسيةردةكاشاالردةوأن؟الراشدونالخلفاءذلدني

يخلعوالمفهم،ودولتهمالعربوحدةعنللدفاعكانتالمرتدسنمقاتلة

وهو،الدينباسمتُتلواوقدبكر،أبيخلافةرفضواولكنالإسلام

منالإسلأملهدممعاولىومثلهاالآراءهذه)9(...معهميتعاطفلذلك

نأالناسأذهاننييرسخأنأرادالذي،النربخططوفق،الداخل

.حياةأودولةأساسهعلىتقومأنيمكنلاالإسلام

بايممم!تسترةالإسلاميةالحياةالىتتسللأن*الاشتراكيةواستطات

صميممقنابعةروحيةاًسسالىتستندأنهاومدعيةبل،الإسلأم

الجماهيرتأييدتكمسبحتى،وتعاليمهالإسلامروحكماومنبثقة،الإيمان

"منبرمجلةمنم،6591حزيرانعددففيعليها.ثورتهموتامن

القاهرةنيالإسلأميةللشئونالأعلىالمجلسيصدرهاالتى"الإسلام

القرآن،العربيةلاشتراكيتناالإسلاميةالأصول:التاليةالعناوينوردت

المجلة:وتقول"إيماننا)2(أعماقمنتنبعالاشتراكية.اشتراكيةجاعةصنع

تكافؤلمبدأونتيجةعملهمنتيجةالناستايبالأرزافكانتلما

تتصلفالاشتراكيةالمبادىء،هذهعلىيحضالدينكانولما،الفرص

بثصريعته.وتمسكهمبدينهمالناسبإيمانالاتصالأشد

العربية،البلادفيالأدبعلىفضلولها،مشهوَرة!الرسالة!ومجلة

،خاصطابعلأدبهكانكبير،كاتبالزياتحسنأحمدوصاحبها

فقدذلكومع،آثارهاقتفتالعربيةالبلادفيأدبيةمدرسةلهوكانت

باطلأً--الدينرب!منالكثيروناليهانجرفماالىانجرف

)3(

.3/86ص:عدحسين

54.المنجد:ص
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نأالإيمانكمالومن،الدينكمالمنالاشتراكية":بقولهبالاشتراكية

بهيأمرالذيهوالمثاليالمجتمعإن.لنفسكتحبمالأخيكتحب

فهوكملإذاالدينأنيرىإنه)1(..الاشتراكيةإليهوتدعوالإسلام

نأفيالرجاءقويأشاهل:بسؤالهالقارىءالىيتوجهثم.الاممثتراكية

ماالعربيةالبلادفيويقوم،الأمةداشامايدومالاشتراكيالنظام

حتىوالكراهيةوالرأسماليةالرجعيةشراللهويقيه،العروبةقامت

النفوسوفي،الدممجرىالقلوبافيفيجريويتوثقالأمةفييتأصل

م()2(.6591مارس.)الرسالة؟!العقيدةمجرى

،القاهرةبجامعةالأستاذ"العربيالهعبدمحد"كتبهمقالوفي

لاشتراكيتناالروحىالأساس"بعنوال!م(6591)مارسالرسالةونثصرته

منأصولهاتستمدفهي،ماركسيةليمست*اشتراكيتنا:فيهقال!العربية

أرضنافيالسماويةالأديانبهنزلتالذي،الروحيتراثناتعاليم

العموطلب،بالعمتطبيقاتهافيتهتديعلميةاشتراكيةوهى.العربية

ربي)وقل.الكريمتينبالآيتينيستشهدثم.مقدسةفريضةبهوالاهتداء

لاوَاَلذِينَيَغلَمُونَآلذِينَيَسنتَوِيو)هَل114(آيةطه)سورةعلما!زدني

ولكنه،صحيحةمقدماتإنها9(...اّيةالزمر)سورة،يَعْلَمُونَ!

منخطوةكل،،إن:تولهيتابعثم..خاطئةنتائجمنهايستخلص

تعاليممنلجانجاأمينةترجمةسوىليستالعربيةاشتراكيتناخطوات

قارتجاإنماإنهاقلنا:التعبيرفيالدقةأردناإذابل،الروحىديننا

)3(.التعاليمهذهتحقيق

)1(

)2(

)3(

57.المنجد:ص

58.المنبد:ص

.62ص:المنجد
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ماركسياَأومستوردأشيئأالاشتراكيةتكونأنآخركاتجاوينكر

لأنناماركسيةليستإشتراكيتنا:فيقول،إسلأميبديههأمرهيبل

يكفي.وهذا....نفسهعلىأفتىلقد")1(..ماركسصاكبر

الشيوممطإن:بقولهالنفوسمنالاشتراكيةالدينبهاءأحمدويقرب

الاش!تراكئيعترفبينما،الدينيةالعاطفةويحاربالدينوجوديرفض

ويرى6591(.88،العدد)الرسالة")2(الدينيةالحريةويحترمبالدين

فيهامجاللاأزليةحقيقةالإسلامنيالاشتراكيةأنآخركاتب

،،)3(.الفكرلاختلاف

عدة،الاتجاهالصهيونيةالماركسيةالاشتراكية"الكاقبامجلةونشرت

مبادئهوواضعاليسارزعيمبأنهتجكسأالنبىفيهاوصفتمقالات

يساريثائرع!طّ!!النيوأنيساريةةثوليبأنهالإسلاموصورت،الأساسية

.)4(

ويمينيسارمرايتكولطكانالاولالإسلأميالمجتمعوان.لا*

انتصاراًكان،عنهاللهرضي،للخلأفةبكرأبيأنتخاباوأنووس!.

اللّهرضىعليأ،وأن.وأصحابهعلطيمثلهكانالذياليساريللأتجاه

زعيمكانولذلك،،عبن!االنيعناليساريةالمبادىءوارثهو،عنه

الشيعة!ستمالةالاشتراكيونلهايروجدعايةوهذه)ْ(...بعدهاليسار

الىويدفعوهمعليالإمامحبفيهمويستغلواقلوبهموليؤلفوا

بطابعالإسلأمىوالتاريخالإسلاملطبعمحاولةوهي...الاشتراكية

براء.منه،الدينماركسياشتراكي

)1(

)2(

)3(

)4(

.63ض:المنجد

64.عىالمنجد:

65.صالمنجد:

09.صالمنجد:

،9.صالمنجد:
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:كتابوالنثصرللطباعةالقوميةالدارعنصدر،الاتجاههذاوفي

فيالكتابالحوادثيفسروالمؤلف")1(خويلدبنتخديجةالاشتراكيينأم،

خديجةإرسالأنيرى.فهويثبىءكلفي"الاشتراكية*ويقحم،هواهعلى

للاشتراكيةالأساسبأنهالشامالىتجارتهانيالنبىعنها،اللهرضي

العرببلأدفيالعادلةالاشتراكيةدولةلقيامإرهاصوهو؟التعاونية

الاشتراكيةعرفواقدالعربأنالمؤلفويستخلص،الإسلامدولةوهى

قلبأعماقمنبُعثتسليمةكفطرةوطبقوها،العالميعرفهاأنقبل

واقعنامنمستمدةاشتراكيتناإن:ويقول)2(العربنساءمنطاهر

قوله:ويتابع)3(.والعدلبالكفايةالإيمانقلوبنانبضومنالتاريخي

الاقتصاديةالتنميةنيالاشتراكىالنظامرائدةتكونخديجةكادت

واتجاهاتأفكارمناستنبطتهبما،السليمالاجقاسوالإصلاح،الحق

أخرلىصورةويضيف.بهتفكرلمماإليهاينمسبإنه،..تجارتهالاستثار

الاشتراكى.بالطابعالإسلامىالتاريخطبعمحاولاتني

والعربية،الاسلأميةالبلأدبعضفي،اليساريةالصحفدأتجاوقد

م6291آذارففى،وأهلهبالدين،تستهزئكاريكاتوريةصورنثصرعلى

ناشرأديكاًتمثلكاريكاتوريةصورةالقاهرية"المساء"جريدةنيظهرتا

!ممدالتاليةالعبارةالصورةوتحتدجاجاقا،تسعوتحتهجناحيه

العالماستياءالصورةهذهأثارتاوقد".التسعوزوجاتهأفندي

وكانالعربيةالدولجامعةمجلسالىقدشاإنهاحتى.الإسلأمي

)4(.الرياضنييومئذمنعقدآ

)2(

)3(

)،(

64.صالمنجد:
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نشرتفقد،مرة"اليوم،أخبارنث!رتهماأيضأالصورهذهومن

عمامةسوىالكرةتكنولم،قدمكرةبقدمهيضربكرةلاعبصورة

الفزاليوخطبكدالأزهرشيوخأحدوثاريومئذ.الأزهرشيوخمنشيخ

للشيخواعتذروا،وكرامتهوحرمتهالإسلأمفيهاينعيشديدةخطبة

تنثصر"اليوسف!روزمجلةوكانت..الصورةهذهعنيومئذالغزالي

!"للشيخرمزأكانالذيءمتلوف"الشيخعنمتتابعةصورأ

)1(.آنذاكالأزهرشيخ!هنحلوف

..!العلمانيةماأدراكوما...والعلمانية

وهي،والإسلاميةالعربيةالبلادمنكثيرإلىالأخرىهيتسللت

فيوهى.والإدارةالحمنيالغربيونإليهادعاالقالحياةطريقة

رفضمع،العقلهوللمعرفةوأحدمصدرعلىالاعآدإلىدعوةحقيقتها

الأديانجاءتالذي،الوحيرأسهاوعلى،الأخرىالمصادرلسائرتام

وبين،المفهومبهذا،العلمانيةبينالتفريقوجبهناومن.بهالسماوية

سعادةفيهلماوالكونالإنسانطاقاتاستنلاليعنيالذيالعم

واستمرارها.حركتهاعواملللحضارةيعطيولماورخاؤها،البثصرية

العلمانية.يعارضولكنه،العميعارضلاسلاموالاٍ

الدينعلىلتدلمراراَ،الكريمالقرآنفيالعمكلمةوردتلقد

ملكوتهبهاالديسيّرالتيالنواميسوعلى،أنبياءهاللهعلمهالذينفسه

"الكتابأم"نيسبحانهاللهعندالموجودةالكبرىالحقائقوعلىالعظيم

.القرآنفيسواءوالعمفالدين.الس!اءمننزلتالتيالدينيةالقيموعلى

حفاةكانواالذفيالجاهلييقالعرببصّرالذيهوالأشلاميوالدفي

عرفهاحضارةأروعلبناءالصالحةالأرضيةلهموهيأوحرسيمجفاة

001.)1(المنجد:ص
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الثصرقابينالأحداثأقامتهاال!الجسورعبرالغربوعرفها،التاريخ

.متعددةبطرائقوالغرب

العقليةقدراتهتعاملحصيلةوهو،الإنسانطاقاتامنطاقةوالعم

الىيسىللحياةكاملمنهجوالدينوالأشياء.الطبيعةمعوالحسية

وأسرتهنفسه:بهعلاقةلهماوبكل،بالطبيعةالإنسانعلأقاتتنظيم

إدراكعنتنبثقعلاقاتاوهي.والكونوالعالموحكومتهومجتمعه

هذاوإزاء.ارتضىالذيبدينهأي،بمنهجهوالتزام،بال!هعميقوإيمان

منواحدةعلاقةسوىالعمفليسالإسلامىالدينيعنيهالذيالشمول

الىويسعى،صالحأساسعلىشظمهالكيالإسلامجاءعلأقاتامجموع

عنينبثقمعجز،نظامفيجيعاًويسلكها،الإيجابيةأهدافهاتحديد

الكونال!هفطرالقوالفطرةالكوننيالإنسانلوضعكاملتصور

ديناَأومنهجأيكونأنللعمفليسثمومنعليها.والناسوالأشياء

مناهجيومكلعليناتطلعهناومن.ذلكالعلمانيونادسوإنللناس

.سلطانمنبهااللهاْنزلماوضعية

منالمزيدلفكالحثيثوالسعيالعلموراءالأعمىالاندفاعإن

قواهبانطلافحآَالدمارإلىالبشريةسيقودأسارهوكشفطلاسمه

تحدّ،لمإذاالعلمإنعليها.السيطرةعنالإنسانيعجزال!الخارقة

صالمهاكتشافالىوالساعينحقلهفيالعاملينتوجّهومُثُلأخلاقيات

الأولى.العصوربربريةتفوف،عاتيةبربريةالىطريقأسيغدو

الحمأمورفيمبادئهاوتطبيق،العامةالحياةفيالعلمانيةممارسةإن

الحواجزتضعفهي:خطيرةانحرافاتاالىتؤديأنبدلاوالإدارة

وعأروحهشالإنسانعقلوتفصل،والمادةالروحعالميبينالمقفلة

قيماتعتبرهاوإنما،إيجابيةنظرةالروحيةالقيمالىتنظرلاوهيجسده

وتقوم،الجماعيةوالنشاطاتالتخطيطاتفيتشركهاولا،معطِّلةسالبة
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عنمجردةالاجآعيةالعلاقاتتنظمالقوالقوانينالأنظمةبتخطي!

تلتفتولاالروحيةللقيمالمطلقةالفرديةتقرروهي.الروحيةالقيمهذه

نأيجبوال!تسودهالذيالمجتمعنيمشتركأقاسماَمنهاكانماالى

الاجآممطكالتكامل،الجماممططابعهابسببايجابيتهاعلىتحافظ

الضمير.ويقظةوالإيثاروالتضحيةوالتعاون

للوازعاعتباردون،فقطالخارجمننظمهاتطبيقالعلمانيةوتفرض

مأمنفيبأنهأحسإذاقوانينهانحالفةالمرءإمكاننييجعلمماالداخلي

الىذلكويجرّه.عندهالداخليالوازعوجودلعدم،الخارجيةالرقابةمن

عرضةتبقىقوانينهافإنذلكُوعلىوالشذوذ.الانحرافمنألوان

التوازنعلىالقائمالذاتيالإنسانتكوينتلائملالأنها.والعصيانللتمرد

نظمهاصياغةإعادةالىدائماَيدفعهامما،والماديةالروحيةبينالدقيق

الكثيريتبدّدذلكوخلال.والتوافقالطاعةلفمانوتعديلهاوقوانينها

.والإمكاناتوالجهدالوقتمن

لاضدانأنهمابدعوى،السياسةعنالدينفصلإلىالعلمانيةوتدعو

جوانبها.شتىفيالبشريةللحياةشاملمنهاجالدينأنمع.يجتمعان

من،الحياةفيالجوانجاهذهمنواحدجانبسوىالسياسةوليمست

.الأخرىوبالشعوببالمحكومالمسمآالحاعلأقةينظمأسلوبهيحيث

تفتقدهيثيءوهو،الأخلاقيبالطابعالسياسةيطبعذلكمعوالدين

الغايةبأنيناديالذيالميكافيليةمبدأعلىتسيرالتيالعلمانيةنظمةالاً

فلاالإسلاميالنظامأما.خلقيةقيمةلأياعتباردون،الوسيلةتبرر

الأخلاقيلطابعهنظراَالخلقيالتزامهاعنالسياسةفيهتنحرف

الأصيل.

يغرتونماكثيراًإذ،القادةشخصيةنيازدواجاًالعلمانيةوتُحدث

التيالنظمتطبيقعنوينكصونأخلاقياتهمنيوينحرفونملذاتهمفي
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تلكنيالأخلاقيالروحيالجانبلانعدام،القيادةمراكزإلىأوصلتهم

.القادةأولئكحياةونيالنظم

الماديةالجوانبيشملالذيالمطلقبالتطورالعلمانيةوتؤمن

كياننيالثابتةالروحيةالجوهريةالجوافبلىاٍتلتفتولا،والبثصرية

لتطورهحدودولاالتطور،دائمكائننظرهافيفالإنسان.الإنسان

ومتأرجحةقاصرةمناهجوهى،الأساسهذاعلىمناهجهاوترصم

عليه.ترتكزأنمنبدلأالروحجانجاتهمللأنها،ومنحرفة

بجانبيها:للأمةالتاريخيةالتجربةتُغفلأنهاالعلمانيةنيماوأخطر

الرئيسىالمنطلقتكونأنيجبالتيالتجربةتلك؟والعقائديالحضاري

رصيدمنتملكهبما،زمانكلفيحكوماتهاوسيرالأمةتلكلمناهج

والحضاريالدينيتاريخهامعدائمتعاملنتاجفالأمة.والحضارةالعقيدة

وجدانياَالأمةتفصلوالعلمانية.ذاتيةوخصائصقيممنيحتويهبما

عنجذورهامنوتقطعهاوالمثلوالمناهجالقيمتلكعنوعلميأوفكريأ

رابطةبهتربطهاأندونسحيقةهُوةوبينهبينهاوتقيم،التاريخهذا

وني،قيمَهُتمثلتولايوماَمعهتتعامللملأغا،سببإليهيشدّهاأو

النظموبينبينهاعنيفدائموصدام،الأمةلطاقاتتفتيتذلك

معتنسجملاونظممبادىءباتباعبالقوةقهرهاتستهدفالتىالعلمانية

وتعميقهصياغتهنيأساسيأدوراَالتاريخيةالتجربةلعبتالذيتكوينها

انتهتالذيالذريعالفشلسببهووهذا.والأحداثبالخبراتوإغنائه

برلمانيةديمقراطيةكانخاسواءالإسلاميالعالمنيالعلمانيةالنظمكلإليه

عسكرية.انقلابيةأو

يخاطبكيفيعرفالذيالمتفرّد،الإلهيالمنهجهوالإسبلامويبقى

الذيالمنهجوهو.الدقيقونسيجهالمعقدتكوينهمعويتعاملالإنسان

متكاملةصورةفهو.إنسانأعدّهأورسمهوضعيمنهجكلعنيختلف
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هذهبينبالفصلتسمحلاومتداخلةالإنسانيالوجودجوانبتفم

قيمحسابعلىونشاطاتقيموتحكّمطنيانترفضومتوازنةالجوانب

.أخرىونشاطات

سقطت،عريقةوحضارات،انهارتعظيمةدولأالتاريخعرفوقد

المبادىءمجموعةلأن،تمزّقتدينيةوامبراطوريات،تفتتقويةوكيانات

التكاملصفاتامناكثرأوصفةتنقصهاكانتحكمتهاالتىوالقوانين

الله.غيرصنعمنلأنها..والتوازنوالتداخل

الذيوبهرجهاالمضلِّلةالمدنيّةغمرةسوىليستالفربيةوالحضارة

الذيا!تومالفناءإلىواسعةبخطواتسائرةوهي؟الروحيفقرهايستر

تبديلأ.ال!هلسنةتجدولن.الوجودسنةتلك.السابقةالحضاراتأصاب

...الفربيةالحضارةثمارمنإنهاأيضاَ...القوميةوفكرة

الدين.علىلاالجنسعلىتقومالتيالإقليميةالوطنيةتعنيوهي

عثصر.التاصمعالقرننيالقوميةفكرةنحوالأوربيللاتجاهصدىوهي

منيبدوكماالأوربيبالتفكيرمتأثرينالدعوةبهذهالمبثصرونوكان

،الاستعماريللتوسعنتيجةالفكرةهذهنشأتوقد.وخطبهمكتاباتهم

نيالأمريكيةالحربوكانخاأفريقيا.وأواس!أمريكااكتشافوبعد

الثامنالقرنأواخرفيبعدهامنالفرنسيةوالثورةالاستقلالسبيل

التاسعالقرنحروبكاشاوقد.الحركةلهذهالبدايةنقطةهماعث!ر،

تقويضنيسبباًكانتالقالقوميةالروحظهورعنتعبيراَعشر

الوحدةأساسهاعلىقاتوالتي،والعأنيةالنمسويةالامبراطوريتين

تناديمكانكلفيالأصواتارتفصتثم.الإيطاليةوالوحدةالألمانية

سبيله.نيوالتضحيةالوطنبأمجادوالتننّيوالقوميةبالوطنية

قويشعرياتجاهولازمهأولأ.مصرنيالاتجاههذاظهروقد

،م0391منذالفرعونيةالنعرةوظهرت.القديممصرمجدلإحياء
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علىالهولأبيرأسوظهر،والصحفالندواتنيلهاالدعايةونشطت

لتمثالشعارأ،(نحتار!ود)،النحّاتواتخذه،النقدوأورافالبريدطوابع

هذهآثاروظهرت.م0291باريسنينموذجهوضعالذي1(مصما!مة

وانزلق.الرسميةالحكوميةوالأوراقوالزخرفةالبناءأعمالنيالنزعة

ألقاهامحاضرةالنزعةهذهويمثل.وحافظكشوقيكبارشعراءإليها

الأمريكيةالجامعةفيالقبطيالمتحفني"سميكةباشا،مرقص

وأندخلاءغزاةمصرتاريخنيالعربأنإلىفيهاذهبم()2691

وحزنهاستياءهيبديوهو،ومسيحيّهممسلمهمأقباطهمالمصريين

)2(.ا!سلامفيبدخولهامصرفيالعربيةالحضارةلسيادة

ذلكعلىوأعان،الأسبوعيةالسياسة"صحيفةالاتجاههذهوتزعمت

يعدلأنقبلحياتهمنشمطرني!هيكلحسين"!دتحريرهارئيس

المصريينبينالصلةأنإلىذهبفقد.الإسلامىالاتجاهإلىاتجاهه

الفراعنة(الفةالهيروغليفيةمناللنةتغيّريقطعهااالفراعنةوأجدادهم

)3(.والإسلامالمسيحيةإلىنيةالفرصمنالدينتغيّرولا،العربيةإلى

"ثورةكتابهفيالاتجاههذانيكتبهاالىمقالاتههيكلجمعوقد

مصادرتُلتَصَىأنينبنىأنهإلىعراحةنيذهبوفيهاالأدلا"

تاريخهفيُدرسالقديمالفرعونيالأدلافيالحديثاالمصريالأدلا

فيهااستوحىقصصعدةووضع.الأدبفيمنهاويُستلهَمُوأساطيره

)4(.وأساطيرهمالفراعنةتاريخ

)3(

)،(

.3/146ص:هدحسين

.2/148ص:عدحسين

.2/914ص:كدحسين

591.صضيف:ضوض
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وعدالقادرعبدزكيعد:وقّعهبيانأ"،السياسةصحيفةونشرت

ومعاوية،عبدهوزكريا،حسونةأمينوعد،مويمىعزتوعود،الأسمر

غربي،ولاشرقىلا،محليمصريأدبانتاجإلىفيههدعوانورعد

والمسرحالفنفيالدصكوةهذهوكرّسوا.العربيالثصرفحياةيتناولولا

تقومأنإلىودعوا.الفرعونيا!دبمنإلهامهممستمدّئوا!ناشيد)1(

وقد.ا!ليالقومي.تراثمنأساسعلى،حدةعلىعربيشعبكلكحة

يأفوصف،وحرارةبحماسالآراءهذهإلى"السيدلطفي"أحمددعا

وَهْمبأنهإسلاميةأوعربيةجامعةنطاقنيإسلاميأوعربيتكتل

عصبيتهمنأساسعلىينهضاًنشعبكلعلىأنإذ،وخيال

للفتاةأبوابهافتحالقاهرةجامعةادارةإليهأسندتاوعندما)2(القومية

التربيةوزيرمنصبشغلوقد.أمينقاسمصديقهحلموحققالمصرية

تأتيهناوننأيضأهيكلحسينكدالمنصبهذاشغلكماوالتعليم

ذهبذلكمثلوإلى.الشبابأجيالنيأثرهاوبُعداَرائهماخطورة

فيمصرتُنظَمأنالبيّنالخطأمنإنهقالط:إذ،عناناللهعبدل!عد

المصريةفالقومية،القوميةبالناحيةالأمرتعلقإذاالعربيةالبلادسلك

مضيعةالمرتقبةالعربيةبالوحدةالتعلقوإن،الفراعنةأياممنذأثيلة

عنوانصراف،للحقائقإغفاللإنهالعربيةالأمةيحهودوضار،للوقت

لافق!بلغتهاعربيةمصرأنإلىوذهببلد،لكلالخاصةالظروف

العربيةولغتهاالإسلاميالدينورثخافقد،والقوميةالجسميةبخواصها

)3(.المسلمينغزاتهاعن

3/151.:صمدحسين)1(

258.ص:ضيفوشوقي.2/151ص:حسينعد

.2/153ص:حسينعد
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"روكفلر"الأمريكياليهوديالمليونيرأوفدم2691عاموني

المليء"الحضارة"انتصاركتابصاسا"ا،برستدالأمريكيالأديب

لإنشاءدولارملايينعثصرةمصرعلىليعرضأوفده،والفسادبالضلال

عروبتهاعنمصرلسلخمصر)1(،نيالفرعونيةللدراساتممهد

وإسلأمها.

العربقضية":الدينناصر"جمليقالىالعرب"قضيةكتابوفي

نحارب:ويقول.دنهباللهالإيمانكقضيةللوطنبالوطنالإيمانقضيةهي

ونفصل،القوميةالعصبيةإلاعصبيةوكلوالظموالمرضوالفقرالجهل

ويثصرحبها)3(.الاشتغالالدينرجالعلىونحرّم،السياسةعنالدين

المؤمنين،العربالقومييننحنعندناديننفسهاالعروبة:بقولهالقومية

وقبلالإسلامقبلوُجدتلأنها،ومسيحيينمسلمينمن،العريقين

الدنيا)3(.الحياةهذهفيالمسيحية

نبوتهعصرلكلكانلئن":تيمور!ود"يقولالصددهذاوني

العربي،مجتمعنافيالعصرهذانبوةهيالعربيةالقوميةنفاٍالمقدسة

لهذهحواريينيكونواأنهي،أمانةأعناقهمتيالعربكتّالاوإن

)"(.أرواحهممنفيهاوينفخونباقلامهميزكّونهاالصادقةالنبوة

العربينهضلا:فيقولتيمورمذهب"الفاخوري*عمرويذهب

كماعليهايفارون،لهمديانة،العربيالمبدأأو،العربيةأصبحتإذاإلا

إنجيلعلىالمسيحيونيغاروكما،الكريمالنبىقرآنعلىالمسلمونيغار

وعقيدة،ديانةازاءديانة-جعلهاكما-إنها)5(...الرحيمعيسى

)3(

)3(

)،(

)5(

142.ص،الإملاملمكافحةالعالمية،افططات:الصراف

.05ص:الصواف

51.ص:الصراف

52.صالإصلأملمكا!ةالعالميةافططاتالصواف

.52ص:الصواف
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ولاتعارضفلا،العنتهذامثلإلىداسلاأنهمع..عقيدةإزاء

العربفإنواحد،آنفيومسلماعربيأالإنسانيكونأننيتناقض

.الإسلاممادة

والتعليم:التربيةهدم-4

سياس!والعربيالإسلأمىالثصرفبلادفيالغربيونالمحتلونوضع

وأذكارعباداتأنهسوى،الإسلأمحقيقةعنشيئأتدرسلاتمليمية

ودعوات،البركةأجلمنيُقرأوقرآنصوفيةوطرفوتسابيحوصلواتا

واجآممطسياسىكنظامالإسلامأما.الأخلافمكارمإلىنظرية

دُرّشاوإنما،للطلابشىءمنهيُدرّسفموتعليميوتربويواقتصادي

والصليبيونوالمبشرودقالمستثصرقونوضعهاال!الشبهاتمنهبدلأ

أنهاعلىأوربالهموصُوّرت.دينهمعنالمسلمينبهاليفتنوا،الأوربيون

طريقهافييقفلاجبارماردوأنها،المعجزاتوصانعةالحضاراتمهد

اتبعها.إذاإلاقيامهيُرجىلاالشرفوأنشيء،

هذامظاهرمنمظهروالإسلاميالعربيالث!رففيالغربيةوالمدارس

والطبقاتالأثرياءأبناءمنطلأبهاكانوقد.الغربيالفكريالغزو

لأسمىتلاميذهاتُعدوكاشا.وبناتبنينوالحكامالوزراءمنالعليا

الأثرياءلأبناءتقليدأالوسطىالطبقةأبناءعليهاأقبلوقدالمناصا.

الأجنبيةاللغاتفيتلاميذهاوبراعة،الدقيقاحبنظامهاوإعجاباَ

المربحة.المريحةالأعمالمنلكثيرصاحبهاتعدالتي

علمانيأساسعلىوبرامجهامنهاجهافيتقومالمدارسهذهوكانت

المبشرقولذلكويصوروغاياتهممنشئيهاأهدافيحققأنيمكنحتى

لأن،العلمانيالغربيالنم!علىالمدارسإنشاءنشجعألتيجب،،:ل!تاكلي

درسواحينماوالقرآنبالإسلاماعتقادهمزُعزعقدالمسلمينمنكثيرأ

المسلمونداموما.الأجنبيةاللغاتوتعلموا،الغربيةالمدرسيةالكتب
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العلمانيةالمدارسلهمننثمىءأنبدفلاالمسيحيةالمدارسمقينفرون

الروحعلىالقضاءعلىتُساعدناالمدارسهذهلأدقبها،التحاقهمونُسهّل

")1(.الطلابعندالإسلامية

علىسيطرتهالإسلأمفقدلقد،(:جب*هاملتونالمسشرقويقول

حتى،فشيئأشيئآتضيقنفوذهدائرةوأخذت،الاجآعيةالمسلمينحياة

غيرعلىتدريجياًالتطورهذامعظمتموقد.محدودةطقوسنيانحصرت

يَعُدولمبعيد،مدىإلىالاَنالتطورهذامضىوقد.انتباهأوومحط

علىْبعيدحدإلىيتوقفالتطورهذانجاحإن.فيهالرجوعالممكنمن

)2(".العلمانيوالثقانيالتعليميالنشاطنتيجةكانذلككل.الشباب

"متى:بقولهالمدارسهذهغايةإلىكاجيفورد)،وليامالمبث!رويشير

نرىأدطحينئذيمكنناالعرلا،بلادعنمكةومدينةالقرآنتوارى

)3(.وكتابه!دعنبعيدأ،الفربيةالحضارةطريقفييتدرجالعربي

البلادنيالعربيالنفوذتقويةنيهامأعاملاًالمدارسهذهوتعتبر

عن"كيللر"بييرالفرنسىالقائدتحدثفقد،والإسلأميةالعربية

تقريباًكلهاكانتالوطنيةالتربيةإن!:فقالاللبنانيةالفرنسيةالمعاهدة

اثنينمناكثركانم1891-،191حرببدايةونيأيدينا،في

هؤلاءبينمنوكانمدارسنا.نيدروسهميتلقونتلميذألفوخسين

الجمعيةجعلمما،عريقةإسلاميةعائلأتإلىينتمون،وفتياتفتيان

ميولجميعأنم1791عامتعلنباريسنيتألقتالقالسوريةالمركزية

علىوخبروهالغتهاتعلمواأنبعد،فرنسانحوتتجهوعواطفهمالسوريين

)1(

)2(

)3(

73.عىا:الثاجلال

74.ص:العالمجلال

68.صا:العاجلال
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في"عينطورة"كليةإنوتجرّدها.إخلأصهامنوتكدوا.الأجيالمر

مللدونتعملمؤسساتهاإن.الفرنسيةللدعايةممتازوس!هيلبنان

ومعهد،القدسفيالعبريةالدراساتمعهدمثل،الفرنس!النفوذلتفذية

فيالدومنيكانيةالإكليريكيةوالمدرسة،القاهرةفيالإسلأميةالدراسات

الإنسانيةوأعالناوثقافتناحضارتناوإشعاعلغتناانتشارإن.الموصل

لنولسوفلناالمكملةالأعالهيالفرنسيةوالعبقريةالأفكاروعظمة

،(.أبدأ)1(نهملها

نيمصر،فيالبريطانيالساميالمندوب"لويد،اللوردوتحدث

اللوردأوجد،القد:فقالبالإسكندرية!فيكتوريا"كليةنيلهخطالا

أشكالهاتغيرتمهماوهيومصر،بريطانيابينوطيدةشركة"!كرومر

تأسيسغايةوهذهبينهما،المتبادلالتفاهملاستمرارللشريكتينلازمة

وسيلةمنولشىتحقتهها.الكليةأناعتقدغايةوهيفيكتوريا،كلية

الأجناسمُختلفمنالشبانتُعلِّمكليةمنأفضلالرابطةهذهلتوطيد

حتىطويلوقتعليهميمضيلاهؤلاءكلالعليا.البريطانيةالمبادىء

المعلمينبينالوثيقةالعشرةبفضلالبريطانيةالنظربوجهةيتشبعوا

توحدلهامحبتهمإلنَّفيكتوريا.كليةفيانجليزيمحي!نيوالتلاميذ

يكونماالإنجليزيالشعورمنفيهمينمىفيهاالشبابتعليمإن.بينهم

نيالاسكندريةكاشاكماوالغربالشرفبينالتفاهمصلةلجعلهمكافياً

)الرومان(.)2(البطالسةعهدفيعظمتهاأيام

أبو"ديلاي"جونيوضحها،محددةومهمة،خاصةطبيعةللتربيةإن

عملوإنبالتجديد.تعيشإنماالأمةإن:بقوله؟الحديثةالتربية

)1(

)2(

.2/286ص:كدحسين

.2/288ص:عدحسين
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الأميينالأفرادمنتكوّنمتنوعةبطرفالصنارتعليمعلىيقومالتجديد

ومناهجعقائدهاقالبفيوتصبهم،حياتهاونظريةلوسائلهاصالحينورثة

تربيةلهاأمةكلتُستورد.ولاتُصدرلامحليةبضاعةوالتربيةحياتها)9(.

الإنجليزبعضجعلناحينأخطأناإننابتاريخها.محتفظة،بذاتهامستقلة

التربيةإلىيوجهوهولم،الإنجليزيةالتربيةإلىصرفوهلأنهمجيلنايربون

غيرلمدرسنسمحولن،غنهماستغنيناولذلكإلصرفة.الأمريكية

يريد)2(،،.ْكماأجيالناويربيمدارسنايدخلبأنأمريكي

بريطانيا،نيالتربيةخبراءأكبرالتربيةإلىالنظرةهذهويؤكد

شعبآباءبهيقومالذيالجهدهىالتربيةإن:بقوله"نن)،برسى

يؤمنونالتيالحياةنظريةأساسعلىالقادمةالأجياللإنشاءومربّوه

نيالتأثيرفرصةالروحيةالقوىتمنحأنالتربيةوظيفةإنبها.

التلميذ)3(.

سَبَقَبنظريةٍللأحتفاظتسعىالتربيةإن:كلاركالبروفسورويقول

إلىونقلهاتخليدهاسبيلنيوجهادهاالأمةحياةتقوموعليهابهاالإيمان

)،(.القادمةالأجيال

العلم":فيقولالتربيةمنالموقفهذا،!كوفيرينيقف،روسياومن

بذاته،قائممنفصلقسمإنه.العالمىالعمأقساممنقممئماليسالروسي

فلسفةأساسغلىقائمأنهالأساسيةسمتهإن.الاختلافكلمختلف

ولينينوأنجلزماركسقدّمهاالتيالماديةالفلسفةهىمتميزةواضحة

)1(

)2(

)3(

)4(

.7ص:الغضبان

.78ص:الذنوبأثر-الصوات

.8ص:الغضبان

.9ص:النضبان

122

http://www.al-maktabeh.com



هذهأيديناوفيالطبيعيالعممجالفينخوضأننريدوإننا.وستالين

الماديةفلسفتناتناهضالقالأجنبيةالتصورالاجميعونصارع،الفلسفة

-)1(-
.و!وهحزم.

التيالمتميزةالخاصةالتربويةفلسفتهاأمةلكلأنيرونهؤلاءكل

هىالتربيةمهمة.وأنوحضارتهاوتاريخهاوقيمهاوعقيدتهامُثُلهامنتنطلق

بقاءهاتحققبذلكلأنها،المتتابعةالأمةأجيالإلىبأمانةكلهذلدُنقل

الغربيةالمدنيّةإلىالنظرفإنهناومنحضارتها.واستمراروتطوّرها

نأشأنهمن،الراكدةالإسلاميةالحضارةلإحياءالوحيدةالقوةأنهاعلى

مباشرةغيربطريقةويدعم،بأنفسهمالمسلمينثقةعلىالضعفيدخل

ضائع.جهدالإسلامبأنالقائلالفربيالزعم

الحياةفيمتناقضتينفكرتينعلىالغربيةوالحضارةالإسلامويقوم

التجارباعلىقائمةالغربيةالتربيةفإنولذلكتتفقا.أنيمكنولا

أسسعلىالإسلاميالشبابوتنشئةمقتضياتها.وعلىالغربيةالثقافية

.ل!سلأممعاديةشوائبمنتخلولاالغربيةالتربية

"الطرقمفترفعلى)،الإسلامكتابهفيأسدعدالأستاذويتحدث

ستُفضيالمسلمينلشبابالغربيةالتنشئةإن:فيقولالموضوعهذاعن

إلىينظرواألطأويعتقدواأننيإرادصهمزعزعةإلىحما)تؤدي(

الإسلامبهاجاءاليالخاصةالإلهيةالحضارةممثلوهمأنهمعلىأنفسهم

بسرعةالاضمحلالنيآخذةالدينيةالعقيدةأننيريبامنثمةوليس

المدنيّةنيالفكريالجولأن،غربيةأسسعلىنشأواالذئالمتنوّريئبين

إل!أحدهاينتقلوالإلحادفالإيمانالديئ.يناقضالحديثةالغربية

.9ص:الغضبان(1)
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بيوتمنكثيرنيالدينيالجوإن.الثقافيةبيثتهطريقعنالإنسان

نييثيرأخذبحيثالفكريوالانحلألالتدنّيمنحداَبلغقدالمسلمين

أما.ظهورهمالدينيُوَلّوالأنولىالاًالإغراءعواملالناشئينالأحداث

علىسيكونالتأثيرفإنغربيةأسسعلىالمسلميننايثشةتعليمحالني

)1(.دينهممنعدائياَموقفاَالأرجح

العلميناقضلافإنهالغربيةالتربيةأسسالإسلاميعارضوحينما

الإسلأمعليهحثّكماالعلميالتقدمعلىحثّدينمنف!ا،يحاربهولا

الحضارةتلكُإلىانتهىوالعلماءالعملقيهالذيوالتشجيعالاهتماموإن

وإن.الأندلسوفيوالعباسيينالأمويينأيامالزاهرةوالفنيةالعلمية

كلنيالإسلاملمدنئةمدينةفمدنيّتهم،ذلكيعوفمنخيرالفربيين

مظاهرها.

سببهوالدينيةالتعاليمفيالنقصوليس،المسلمينإهمالإن"

يجوزفلأمسلمينيظلواأنأرادواإذاالمسلمينإنالحاضر.الانحطاط

)2(".الماديةأورباحضارةالروحيةالإسلامبحضارةيتبدّلواأن

كحقائقعامةف!.غربيةولايثرقيةلاذاتها!"المعرفةءان

خلالهامنوتعرضمنهاتُرىالقالنظروجهةأنإلا،العامةالطبيعة

ولاماديةذاتهانيليستفالعلوم.للشعوبالثقافيالمزاجباختلافتختالف

حسب،ذاكأوالمظهرهذاإلىتنقلبأنيمكنولكنها،روحية

قصوىدرجةلىاٍالمثقفةعقليتهمعالغربإن.الخاصالعقليالاستعداد

وفيمدركاتهنيللدينمناهضذلكأجلمنوهو.مادياستعدادذو

.العموموجهعلىالغربيةالتربيةنظامحالوكذلك.الأساسيةافتراضاته

)1(

)2(

96.-67صأسد:كد

71.صأسد:عد
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الإسلامية،بالثقافةالمضرةهيالتجريبيةالحديثةالعلومدراسةوليست

العلومتلكُبهاالمسميتناولالتى،الغربيةالمدنئةروحهوالمضرإنما

العلومبمادةتتعلقلاالمشكلةإنعرضها.نيالأوربيةالنظرووجهة

بأسلوبها.ولكن

مافإذا،والطبيعيةالرياضبةالعلومعلىالإقباليشجعأنيجب

العقلينظرنانستخدمأنفيجبالعلميالبحثحدودإلىوصلنا

الاتجاهطريقوعن.الغربيةالفلسفيةالنظرياتعنفيهمستقلّين

أفضلالمعقولاتنينتائجإلىنصلأنبدلاالخاصالعقليالإسلأمي

الحديثة.الغربيةللنتائجومخالفة

يراهكماالعاموالتاريخالأوربيوالأدبالأوربيةالفلسفةتعليمإن

الأدبدراسةإنمنه.نحذروأنلهنحتاطأنيجبأمرالفربيون

نإفق!.اللغويةالحقيقيةقيمتهاحدودعندتقفأنيجبالأوربي

عمياءبثقةعليهيقبلونالشبابيجعلالأدبذا5بتدريسفيالاهآمالمبالغة

تقليدإلىفيندفعونكافياً،إدراكاًالسلبيةجوانبهيدركواأنقبل

الغربية.الحضارة

منالكثيراليوميسودالذيالشكلعلىالأورييالأدبتعليم*إن

عيونفيغريبأالإسلامجعلإلطيقودألإسلاميةالتعليميةالمؤسسات

الأوربيالتعليمعلىيصدقأبعدحدإلىولكنهذاومث!،،المسمالشباب

يظهر(وبرابرة)رومانيونفيهالأوربيالموقفيزاللاإذ؟العامللتاريخ

أنَّعلىيدللأنذلك،خفيأهدفأالتاريخفيالعرضلهذاإنثم،بجلأء

إلىيجىءاًنيمكنأوجاءشىءكلمنأرقىومدنيّتهاالفرببتهالشعوب

السيطرةإلىالأوربيينلسعيالأدبيالتبريرمننوعفلقا،العاهذا

هذامثليتركهأنيمكنالذيالوحيدالتأثيرإن)9(.الماديةالقوةوإلى

75.عىأسد:كد)1(
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شعورهوالأوربيةالشعوبغيرمنالشبابعقولنيالتاريخىالمحثقيف

التاريخيوبماضيهمالخاصةبثقافتهميتعلقمانيبالنقصالشعوبهذه

منظمةتربيةيتربونوهكذا.المستقبلنيلهمالسانحةوبالفرصالخاص

مستسلماَمستقبلاكانإذاإلااللهم.ومستقبلهمماضيهماحتقارعلى

)1(.الغربيةالعلياللمثل

العامالتاريختعليملتعديلجهدهميعملواأنالمسلمينعلماءعلىإن

وكتابة،التاريخيةللبحوثأساستمحيصبعد،الإسلأميةالمدارسفي

ولكنها،شاقةمهمةإنهاالإسلاميةالنظروجهةمنللعالمجديدتاريخ

واجبة.ذلكمعوهي،ممكنة

نأيعتبرلاأنيجبالخارجنيالعميطلبوهوالمسمالشابإن

علىمامدنيّةأوماثقافةتفوقإن6.مدنيّتهمنأرقىالغربيةالمدنيّة

يقومولكنه،فحسبالواسعةالماديةالمعرفةعلىيقومأنيمكنلاغيرها

نواحيبينتوفقأنفيقدرتهاوعلىالخلقينشاطهاعلىذلكعلىزيادة

ثقافةكلعلىالإسلاميسموالناحيةهذهوفيكلها.الإنسانيةالحياة

لىاٍنبلغأنيمكنحتىالإسلامأوامرنتبعأدق.علينافيجب.أخرى

العقليالتأثيريحدثهالذيالثصرإن.يبلنوهأنالبشريستطيعماأقصى

الماديةالفائدةمنمدىأبعدهوالإسلاميةالج!عةفيالفربيةللمدنية

لاْالفكريوتأخرناالعلمىفقرناإن.المدنيّةتلكبهاعليناتمنّالتي

غيرتقليدنانيالكامنةالدينيةالإسلامقوىنيالمميتبالتأثيريوازنان

الغربي.للتعليمالمتبصّر

فإذاالحدودواضحاجآعيونظام،مستقلثقانيفلكالإسلامإن

الثقاني،جهادنانيتغييرأوأحدثت،إلينابشعاعهاأجنبيةمدنيّةامتدت

76.صأسد:عد)1(
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نييجريالأجنيالأثرهذاكانإذالأنفسنانتبيّنأنعليناوجما

جسمنييفعلكانإذاومايعارضها،أوالثقافيةإمكانياتنااتجاه

الممم.فعلأوللقُوىالمجدّدالمصلفعلالإسلاميةالثقافة

وهدف.السواءعلىالواقعوعالمالضميرعالمنيدافعةقوةوالإسلأم

إلاالإسلامأهدافتتحققولا.الحياةوبينبينهالعزلةإقامةأعدائه

الأفرادحياةفيواقعىسلوكإلىتتحولالقالعميقةبالتربية

،والتراثواللغةالدينإلىبالعودةإلاذلكيتحققولا.والجماعات

التربية.نيووسائلناوأفكارناقوانينناكلهذلكمنلنستخلص

:الأخلاقهدم-5

ودارت.والقديمالجديدبقضيةالأول!الحرببعدالناسشُغل

القديموكان.العاموالرأيالصحففيالفريقينأنصاربينمعارك

كليعنيالجديدوكانتقاليد،أودينمنالتراثالىيمتّماكليعني

حيق،عليممدأياممنذالمعركةهذهبدأتوقدالأوربيينعننقلما

كثيرمصرالىقدموحين،أورباالىدراسيةبعثاتنيمصريينأرسل

سعىالذيإسماعيلعهدفيواشتدتوخبرائهمالأوربيينالأساتذةمن

بلادوسائرمصرعلىتدفقالحربوبعد.أوربامنقطعةمصرجعلالى

والفسادالفجورفيهاأشاعوا،الأجناسمختلفمنطوفانالشرف

دورواتخذتاويممايصرة)1(.مروّجونلهاتجارةذلكغداحتى،والانحلال

إليهاوانجرف.الترفيهبا!مللسخريةموضوعاَوالتقاليدالدينمناللهو

بالعناصريهزأالذيالرقيعالفنعلىالناسوتها!ا،والطلبةالشبالا

آلافوعادوالأطفالط)2(.والنساءالرجالمنمشهدعلىالثصريفة

)2(

2/191.:صكدحسين
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فقدواوقد،قراهمإلىالحلفاءجيوشخدمةفيكانواالذينالفلاحين

والتقاليدالآدابعلىفاجترأوا،وأصالتهالريفعاداتامنكثيرأ

والاجآعية.الدينية

الإسلأمىوالعالممصرتغزووشرهابخيرهاالأوربيةالحياةوكانت

مكانكلنيالخمّاراتوفُشام6918القاهرةنيسينماأولفأنشئمشا

المرخصةالبغاءدوروافتُتحت،العمالوأحياءالأريافالىوصلتحتى

الموبقاتارتكابعلىالناسوتجرأ،والمديرياتالأقاليمعواصمكلني

كلمنالتحللأنهاعلىفهموهاالتيالشخصيةالحريةباسمبهاوالجهر

سلطانهمالاَباءففقدالاجتماعيالنظاموتزلزل.والعُرفيةالدينيةالقيود

والشيوخالكبارفقدكما،احترامهالماضىفقدأنبعدالأسرةني

الترففيوالانفماسوالتبذيرالإسرافمنموجةوشاتحا،احترامهم

الخمرال!كلههذاوتجاوز.الأوربيةالمعيشةوأساليبالأزياءواتخاذ

عمّبلبلد،دونبلدعلىالغربيةالحضارةأثريقتصرولم)1(.والمقامرة

جيعها.الإسلاميةالبلاد

المحدرات،الشرقبلدانمنوكثيرمصرفيالفربيونوأشاع

والبغاء،واليانصيب،الأبيضالرقيق"تجارةإنتشارالىبالإضافة

علينا.مضاعفةفيهاوالخسارةلهممضاعففيهاالكمسبتجارةوهي

والحشيش.كالمورفينالمحدراتأنواعتصدرانوبريطانيافرنساركانت

مسابقاتوشاعت،المجلاتفيالعاريةالصورإنتشارذلكوصاحب

والمسارحالمجلاتذلكُوتعدىوالأزياء،السيقالقجالومسابقات،الجمال

دخلالذي،الحيا(نثوي1الجسمالىالصورمجالمنالسينماودور

تمامآعاريةتقفاالفتاةكانتحيث،بالقاهرةالجميلةالفنونمدرسة

2/934.صى:عدحسين)1(
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وضع.كلنيجسمهادراسةبحجةالمراهقالشبابأماممختلفةأوضاعني

وماحيائها،منبذلتهمامقابل،ذلكعلىمادياَأجراَتتلقىوكانت

جسدها)1(.منالشبابعيونأستهلكته

كيانتدميروتستهدف،الأخلاقيةبالقيمتأتمر،المكيدةجوانبإنها

.القادمالجيلمنهميتكونالذينالشباب

عنبالحديثاالتافهةالأمورالىالجليلةالأمورعنالناسوانصرف

وأخبارهنأخبارهمواحتلت،والتمثيلوالرقصالغناءنجومأخبار

أخبارواحتلت.شئونهممنالتافهحق،والمحلاتالجرائ!دصفحاتأبرز

.والمجلاتالصحفتلكفيثابتةزواياالتافهالفارغالراقيالمجتمع

استحدثهاالتيالمذاهبمنلكثيرمعرضأالمحلأتمنكثيروأصبحت

الهلألمجلةأفاصاالذي"،العُريكمذهب،الغوبيونالنفوسمرضى

ني"السعيد"العراةمجتمعوتصويرنشأتهعنالحديثاني3191()يونيو

)2(.وصحيةخلقيةمزعومةمزايامنيحققهوماْأوربا

مسايرةالى،وتوجيههالمحتعخدمةنيوظيفتهعنالأدباوتخلى

الحالمةالأجواءوتوفير،وخيالاتهمغرائزهمومداعبة،المراهقينأهواء

شوطاًذلكنيالقصةوقطعت.همّةكلعنالتعودالىتُسلمهمالق

جاهل؟منعالمفيهايتهميزلاالقالأسواقلنةإليهاويعرتبعيدأ

الغرائز،لأح!المثيرةالشاذةالمنحرفةالنماذجلعرضرسيلةفأصا

تارةالواقعيةباسمالشهواتعنتنفيساَالنفو!ىأمراضعنوالمعبرة

معاولأخطربذلكفاصبحت،أخرىتارةالنفسىالتحليلوبايمم

)1(

)2(
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انتشاربعدوخاصة،المحدراتوإفسادهاضررهانيونافست،الهدم

يقرؤهاالماجنةالقصةفأصبحتعليها،الشديدوالإقبالالسينماصناعة

بينالمحومةالشاذةالصلاتحولتدوروهي؟ألوفتمثيلهاويشاهدألوف

سادت،الانحلالمنموجةإلاليسالمكشوفالأدبإن.والمرأةالرجل

الفن،حريةباسم،الجامعيينالأساتذةمنأنصارألهاووجدت،الأدب

تبنىوقد.والقراءوالدولةالقانونأمامأحرارأليسواالأدباءأنمع

ويذهبيضيعالذيالنبوغاكثر!ما:فقالالزعةهذه."حسين*طه

منخوفاًالإنتاجعنالإعراضعلىوممرههانفسهيكظملأمةهدراً

")1(.النظامأوالقانونأوالقراءأوالدولة

صادفتْرواجاًالتيبدعوتهمالمتفرنجونالدعاةظهرالجو.هذاني

للحضارةوالخادعالتافهالبريقاستهواهالذيالشبابلدىوخاصة

نيالأوربيينومشاركةالمحتل!الرقصتعمالىفسارع،الغربية

الميلادية.السنةورأسالميلادوأعيادالأحدبيومالاحتفالفيمناسباتهم

حق،الترفوسائلمنالأوربيةالمصانعتنتجماعلىالأغنياءوتهافت

يعنيالتمدنوأصبح.الضرورياتألزممنالكمالياتأتفهغدت

لكليصلحمابينفيهاوالتمييز؟الأوربيةوالملابسالأدواتاستعمال

وظهرت.إليهنوالتوددومخاطبتهنالنساءمعاملةفنإتقانمع4مناسبة

مباهاةالأوربيةالمعاهدالىالأبناءوإرسال،أوربانيالاصطيافبدعة

نفاق.الاٍعلىالمقدرةعنوتعبيراَ

نأالىذهبالأسبوعية"*السياسةنث!رته،أمينلأحمدمقالوني

نيأخذتقدالشرقيةالمدنيّابئوإن،واحدةمدنئةإلايحتمللاالعالم

العالموأن،الغربيةالمدنّيةفوزعنتكشفتقدالحربوأن،الإنحلال

2/358.:ص)1(عدحسين
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لهتكونأنيمكنلالأنه،محالةلاالفربيةالمدنئةالىسائرالثصرقي

يؤسسأنأمكنإذاإلا،النربمدنئةأسسبهانيتخالف،خاصةمدنّية

العالم،مدنئةوتكون،النربيةالمدنيةتسودأنتستطيعقويةمدنيه

ا)1(.المستقبلنيو!الاَنمكنتهفيليسوذلك

هوالنربيةالحياةلطريقةالجماسأوالفرديالتقليدمرضوكان

يقودالخارجيةالمظاهرتقليدلاًنالإسلاميةْ.الحياةيواجهخطراكبر

التقليدهذاويرجع.لذلكالمصاحبالعقليالميلتقبّلالىفشيئأشيئاَ

القوةرأواالذئ،المسلمينبقنوطيتصلوهو،القرنهذابدايةالى

وبينذلكبينوازنواثم،الفربنيوالحضاريالعلميوالتقدمالمادية

بأنالقائلةالفكرةنشأتهناومن.الخاصةبيئتهمنيالمؤسفةالحالة

لمماالعالمأنحاءفينراهالذيالرقئ.يسالِرواأنيستطيعونلاالمسلمين

النظاملأن.الغربقبلهاالقوالاقتصاديةالاجتماعيةالقواعد3يتقبلوا

معيتفقلا-يزعمونكما-الإسلامنيوالاقتصادي.الاجآس

ومن.الغربيةا!اسسحسبيحوّرأنيجبولذلك،التقدممقتضيات

المسلمينالمتنورينمنكثيرالخطرالمنزلقهذانيانزلققدأنهالمؤسف

المسلمين.تخلفأسبابفيالبحثعناءأنفسهميكلفوالمالذئ

عشناإذاالروحيةالناحيةمنعليناضررلاإنهالبعضيقولقد

التعاليميناقضمانفعللادمناما،الغربيةالتقاليدحمسبلبسناأؤ

نيمامدنثةتقليدالممكنغيرمنأنههؤلاءفاتولكن.الدينية

فالمدنيّةبروحها.نفسهالوقتفييتاثرواأنغيرمنالخارجيةمظاهرها

نبذأالقاللحظةففي،حينشاطولكنهافق!،أجوفشكلأليست

2/202.:عى)1(هدحسين

3101

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


علىتخلعحتىفينا،تعملالفعالةمؤثراتهاتبدأيث!كلهابتقبّلفيها

قال:حينماذلكُع!االرسولأدركوقدمعينأ.شكلاًالعقلياتجاهنا

منمفرلاأنهعلىيدلإيجابيتعبيراوهو".منهمفهوبقومتشبه*من

يقلدونها.القبالمدنّيةالمسلمونيصطبغأن

طرأالذيالتبدّلحسبأشكالهوتبدّلتتشكلشعبلأيفاللباس

الخصائصمعيتفقالفربيواللباس.وميولهالشعبذلكخصائصعلى

ش!عورغيرمنالمسميوفقالغربياللباسوبارتداء.الأوربيةالعقلية

بشكلالعقليةحياتهيشوهبذلكوهو.الأوربيوالذوقذوقهبينظاهر

قومه.ذوفعنتخلىقديكونأيضأبذلكوهوالجديد.اللباسمعيتفق

كانتمطالغربيةالحضارةبروحالإعجابإلايعنيلاالتقليدهذاإن

بالنقص.الشعورمننابعوهو.ذلكنيتقالأنيمكنالتيالدعوى

ومسلكهعاداتهنيمتميزأ.الرأسمرفوعالمسميعيش.أنيجب

لأنهيفخرأنويجب.الناسسائرعنوعقيدتهحياتهوأسلوباولباسه

عنه.يعتذرأنلابشجاعةالفارقهذايعلنأنويجب.كذلك

نهدمأنغيرمنما،لحضارةالإيجابيةالمؤلراتنتقبلأنويمكن

العمفيالإسلاميةالعربيةثراتالموًتقبلتالأوربيةفالحضارة.حضارتنا

روحتتقبللمولكنها.ْوكمتفترقّتخاطر،طيبعنوأصاليبه

فعلذلكومثل.الخارجيةمظاهرهاولاوالمسلمينالعربحضارة

كمتهمفشادواوعلومهماليونان.معارفاستغلواحينالمسلمونالعرب

ذلدُفعلوالقد.اليونانيةالحضارةيتأثروابروحأندونولكن،الرائعة

نأتستطيعمدنئةمنفما،بحضارتهموإعجاباَبانفسهمثقةممتلئونوهم

نإبماضيها.وصلتهابنفسها،إعجابهاخسرتإذاحيةتظلأوتزدهو

ومثلهاآرائهااقتباسوإلىأوربامحاكاةالىالمتزايدبميلهمالمسلمين

يفقدونبذلكُوهمبماضيهمتربطهمالقالصلاتتلكيقطعونالعليا
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جذورهمويقطعونأيضأ،الزوحيةوشخصيتهمالثقافيةشخصيتهم

بايديهم.

نأبدعوىالمرأةتحريرالىالدعوةأيضأالهركةبهذهويتصل

وابتمعالحياةنينافعاَعضوأتكونأنوبينبينهاحالقدالحجاب

آراءهوبسد"أمينقا!م"الدصةهذهلواءحملوقد.الأوربيةكالمرأة

.م0091الجديدةوالمرأةم9918"المرأة"تحريرهاوضعهماكتابينني

ةالدصوأن،الإسلاممنليسالمرأةحجابأنزعمالأولالكتابوفي

الإسلأميةالثريعةأنيرىوهو.الدئعنخروجفيهاليسالسفورالى

وعمل(الحجاب:أربعمسائلكتابهنيتناولوقد.عامةوحدودكليات

هذهمنمسألةكلنيويذهب.والطلاق،الزوجاتوتعدد،المرأة

استحسنهاعادةعندهفالهجاب،الغربيينمذهبيطابقماالىالمسائل

كما-الضارةالعاداتكسائرالد-!لباسوألبسوهابهاوأخذواالمسلمون

بينالتوفيقحاولوقد.الدينبا!ممالناسفيتمكنتال!-يزعم

يكفيلاعندهالمرأةوتعليم.المسائلهذهنيالنربيينومذاهبالإسلأم

.والاختلاطالهجاببرفعوالتجربةالمشاهدةمنبدفلاأولادهالتربية

بماوتأويلهاالتاريخيةوالوقائعالقرآنيةالآياتتطويعيحاولكتابهنيوهو

)9(.فكرتهيخدم

يقومحديثأوربيبأسلوبوناقديهمعارضيهناقشالثانيكتابهوفي

عندهاجموهالذينالديئرجالهاجموفيه.الإحصائيةالبياناتعلى

الإسلاميةالحضارةعلىالقسوةال!ذلكوجرّه.الأولكتابهإصدار

ا!ارةأسسعلىالأولادتربيةالىصراحةيدصوهوأحيانأ.

وعجز)2(ضعفبانهالماضيةالإسلأميةبالحضارةإعجابناويعللالغربية

)1(

)2(

2/،92.ص:عدحسين
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دعاالذي!موصى"سلامةأيدهافقدكثيرىأنصارأدصتهووجدت

نيالجنس!والشذوذالجنمم!العجزسببان:وقالالاختلأطالى

حرفةفتاةلكلتكونأنالىودعاالنساءعنالرجالفصلهوالثصرقا

)1(.الرجالمعتمارسها

"بعد3891الهلال"بمجلةمقالني،المصري"ابراهيموكتب

نسائنا،تعليمبمبدأسلشاقد"نحن:بقولهالاختلاطالىداعيأ،السفور

مننحتارأعددأيضمكبيرحفلنيالانتظامعلىبقدرتهانسلّملمولكننا

بالمجتمعاتأشبهنحتل!مصريمجتمعمنويتألف،الجنسينأفراد

الىذلكيردّوهوعليها.الأجانبونحسدمصرنينشهدهاالقالأوربية

إنك:ويقولمعدومةتزاللاالمصريبالرجلالمصريالرجلثقةأن

المسرحنيأوتجاريمحلنيأوالشارعنيالسافرةصديتكامرأةترى

متىولكنكبهاوتُعجبالعامةالحياةنيتراهاإنكُالسينما،نيأو

إليهابالجلوسومشاعرنإحساساتكوصقلصاطفككذيباأردت

اواطنيكوعقلعقلكتشغلالقالمسائلنيوإثراكهامعهاوالتحدث

المحتمعإنالقصد.وسوءالنيةبفسادواتهُتوبينها،بينكحيل

علاقاتاويقيم،الجنسينبينالتخلفمسافةيقربالذيهوافتل!

المصريينيدصوهو.العاطفيالفكريالتفاهمقاعدةعلىوالمرأةالرجل

والمرأةالرجلبانالشائعالشرقبىالاعتقادعقولهممنيطردواأنإلى

سمومنفسيهمانيوينشابينهماالشيطانينهضأنبدفلاالتقيامق

2(.والثمماالرذيلة

)1(

)2(
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الذئفيالفاحشةتشيعأنيودونممن،وأمثالهالمأفونهذاآراءإن

وتفنيدها.عليهاالردتكلفمنضاناَوأقلأتفههيآمنوا،

فقدالأخلافوتدميرالمرأةلإفسادالاختلاروالىالمبشروندعاوقد

كليةصفوفنينجمعأناستطعنالقد"مليغان،آن:المبشرةقالت

آخرمكانيوجدولا.وبكواتبا!ثواتآباؤهنبناتالقاهرةفيالبنات

النفوذتحتالمسلماتالبناتمنالعددهذامثلفيهيجتمعأنيمكن

حصنتقويضإلىأقربطريقمنهناكفليسوبالتالي،المسيحي

الإسلاممنإخراجهاأنيدركون)2(.لأنهمالمدرسةهذهمنالإسلام

علىهدمأداةوتكون.تربيهالذيوالجيلوأخاهازوجهامعهايُخرج

.تدميرهيريدونالذيالإسلاميالمحتمع

نينحتصةامريكيةكاتبةعنهاعبّرتفمَدالاختلاطمساوىءأما

*الجمهورية،جريدةنيلهامقالني،العث!رىدونالأحداثضئون

فقدالاختلاروامنعوافيه:قالتاهـ،384ش!وال18نيالقاهرية

معقداَ،مجتمعاَالأمريكيالمحتمعفاصبحالكثير.أمريكانيمنهعانينا

يملأونوالحريةالاختلا!ضحاياوإنوالخلأعةالإباحيةصوربكلمليئاَ

أعطيناهاالقالحريةإن.السريةوالبيوتوابباراتوالأرصفهَالسجون

جيمسوصمابات،أحداث!ماباتمنهمجعلتقدوبناتنالأبنائنا

القالقيودفإنولذلكُ:،الأبيضوالرقيقاقدراتوعصاباتبوند

بتقاليدآفتمسكواونافعةصالحةالفتاةعلىالإسلاميالمحتمعيفرضها

صرالىوصدواالفتاةحريةوقيدواالاختلأرووامنعوا،وأخلأقم

وأمريكاأ3(.أورباومجونوانطلاقإباحيةمنلمخيرفهذاالحجاب

)1(

)2(

83.صالطلم:جلال

228.صالاسلأم:لمكافحةالعالميةافططاتالصوات
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لهكانلمنعاليةتطلقها،التجربةبناراكتوتمجرّبةصيحةهذه

.مدركوعقلحاضر،قلب

ماليةالماديةالسعادةوراءالركضلفكرةالغربيالإعلامويووّج

الثورةعقبالدينيةقيمهمنتحللأنبعدترفيهيةأمجنسيةأمكانت

)1(.قسيسآخربامعاءملكآخراشنقواشمعارها:كانالتيالفرنسية

الخلبعةوالأفلامالماجنةالأغنية:المنحرفالفربيالإعلامومن

وكتبالرخيصوالقصصالمبتذلةوالمحلاتوالاجرامالرعبوأفلأم

الإلحاد.وكتبالإسلامضدالدعائيةوالأفلامالمحرّفالتاريخ

الفضاءوعالمالخياليةالحكاياتاحولالأجنبيةالمسلسلاتوتدور

آلافوتقدمت.الأمركيالمحتمعرفضهاوقد.والجريمةوالرعبوالعنف

نتاجهااٍوقفعلىيعملأنالكونفرسمنيطلبنأمريكانيالأمهات

فسمحالطلبمنلجانبفاستجابالجديد؟الجيلعلىوعرضها

)2(.المسلمالعربيالجيلالىتصديرهاعلىوشجعإنتاجهافيبالاستمرار

أصبحواالذينالشبابعلىكبيرتاثيرالإعلاممنالنوعلهذاوكان

وعظماءالتاريخأبطالعنيعرفونممااكثرالفننجومعنيعرفون

مناقشتهموأسلوبوسلوكهمأفكارهمنيلهمتقليدهموشاع،الإسلأم

وآرائهم.

نمشءهناككانإذاإلاتبقىلاالإسلاميةوالحضارةالمبادىءإن

نأيجبالفايةهذهولتحقيقإليها.ريدعولواءهاويحملبها،يتمسك

والخصائصوالمناهجبالمبادىءتاموسعلىالمسمالشبابيكون

)1(

)2(

23.عى:يكنمنى

.93ص:يكنمنى
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خبراتمنلديهمماباستنلالوذلكالبقاء،تضمنالتيالإسلامية

وأ،الدصنفيتشككإلحاديةدصةكلبمقاومةوذلك،علميةومستويات

رالمسلمين.الإسلامكرامةمنتنال

أحدهمافوجود،والأخلاقالعقيدةبينوثيقةصلةهناكوإن

قويةدعامةالإسلأميةالأخلاقاعلىوالمحافظةالاَخر.وجوديستلزم

يضعفأنشأنهمنمجتمعنافيالنربيةالحضارةآثاروتنلنللحضارتنا.

الحياةونظاموالقيمالأخلاقعلىبالتمردويغريبالعقيدةالإيمان

الإسلامية.
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افَّالِثالفقفل

الفربية.الهضارةإفلاس-1

الإسلامية.الهضارةإحياء-2
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الفربية:الحضارةإفلاس

والخصائصللقيمبإهدارهاإفلاسها،تعلنالمعاصرةالحضارةإن

وهو-للدينيكونأنرفضهابسببا،الفرديةوالمقومات،الإنسانية

وذلكُ.،السلطانوهذاالاختصاصاتهذهاللىعندمنالحياةمنهج

اله.لألوهيةرفضذاتهحدفيوهذا.منهجهغيرللحياةمناهجباتخاذ

إلىأورباوبارتداد،وبسببه.الحضارةقيامعلىسابقالرفضوهذا

هذهومن.لادينيةأسسعلىالغربيةالحضارةقامتالرومانيةالمدنية

(،اللامنتمين)منأعدادأتشهدفإنهاولذلك.الآفاتكلجاءتهاالثغرة

الىتلتفتأندونشىءكلحققتلأنهاوقوانينهانظمهاعلىتمردوا

تكنولم.ووجدانهوعواطفهروحهوتجاهلت،وحدتهأهملت.الإنسان

هنامنالصيحاتتتعالىولذلك.فطرتهمعمنسجمةالأياممنيومني

الخاويةالماديةالحضارةهذهظلفيالبشريةمصيربسوءمنذرةوهناك

الهاوية.إلىتنحدرالتي،والإيمانالروحكا

الرجلسيادةنهايةراسلبرتراندالفيلسوفيعلنبريطانيافمن

ومنالروحومنالعقيدةمنوفرغ،الداخلصمنانتهىلأنهالأبيض

)1(.الماديوإنتاجهالعلميتقدمهمنالرغمعلىالأخلأق

علىمقبلالبث!ريالجنسأن"شبنغلر!أسوالدأعلن،ألمانياومق

حأمعهسيجرّالغربيةالحضارةتدهوروأنترسا،وقتفيالفناء

)2(.جديدةحضارةولادةالعالميشهدلمماالإنسانيةالحضارةتدهور

65ْصالدئن:لهذاالمستقبل)1(

17.صشبنغلر:
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الإنسان،كتابه،كاريلألكسيس،الدكتوركتب،فرنساومن

خصائصأهملتتلهاالقائمةالماديةالمدنيةضدشهادةضمّنه"ابهولذلك

البث!ريالجنسكددالقبالأخطارمدويةصيحةفيهوأطلق،الإنسان

عليهاالمعمَدينتدعلاالقالطبيعيةالقوانينعلىالاعتداءجراءعن

تكوينهحقائقبابسدبل،الإنسانبحقيقةالعمجملوأعلن.عقوبةبلا

موقفنيننسهاتجدالعصريةالحضارة،إن:يقولفهو.ذاتهالجسدي

ذإ،الحقيقيةبطبيعتنامعرفةدونأنشتًفقدتلائمنا.لالأنها،صعب

وأوهامممالناسوشهواتالعلميةالاكتشافاتخيالاتمنتولدتأنها

غيرأنهالااٍبمجهوداتناأنشئتأخهامنالرغموعلى.ورغباتهمونظريا!هم

")9(.وشكلنالحجمنابالنسبةصالحة

لكلمقياصأالإنسانيكونأن،يجب:قولهكاريلألكسيسويتابع

ابتدعه.الذيالعالمنيغريبافهو،ذلكعكسهوالواقعولكن!ث!ء،

بطبيعته.عمليةمعرفةيملكلالأنهبنفسهدنياهينظمأنيستطعلمإنه

هوالحياةعلومعلىالجمادعلومأحرزتهالذيالهائلالتقدمفإنثمومن

عقولنا،ولدتهاالقفالبيئة،الإنسانيةمنهاعاشاال!الكوارثإحدى

إننالهيئتنا.بالنسبةولالقوامنا،بالنسبةلا،صالحةغيرواختراعاتنا

فيهابلغتالتيوالأممالجماعاتإنوعقلياً.أخلاقيأننح!تعساءقوم

والأممالجماعاتالدقةوج!علىهيوتقدمنموأعظمالصناعيةالحضارة

أسرعوالهمجية،البربريةالىعودتهاستكونوالتى،الضعفنيالاَخذة

يحميهاماهناكليسإذ،ذلكتدركلاولكنها،إليهاغيرهاصدةمن

مدنيّتناأنّالأمروحقيقةحولها.العمشيدهاالتيالعدائيةالظروفمن

نأضهاشاًمنللحياةمعينةأحوالأأوجدتسبقتها،القالمدنيّاتمثل

06.عىالدئ:لهذاالمستقبل)1(

2،1

http://www.al-maktabeh.com



القلقإن.غامضةتزاللالأسبابوذلك،مستحيلةنفسهاالحياةتجعل

السياسيةنظمهمعنتتولدالعصريةالمدنسكانمنهايعانيالقوالهموم

")9(.والاجتماعيةوالاقتصادية

يفكرونالإنسانبنىأنالاقتصاديونيدرك،ولسوف:يقولوهو

العملغيرأخرىأ!ث!ياءلهمتُقدمأنيجبثمومن،ويتالمونويشعرون

الاحتياجاتمثلررحيةاحتياجاتلهموأن،والفراغوالطعام

والماليةالاقتصاديةالأزماتأسبابأنأيضأسيدركونكما،الفسيولوجية

،)2(.وعقليةأدبيةأسباباَتكونقد

الحضارةمنالإنسانمقوماتعلىبالخطركاريلدكتورأحسوك!

أمريكاخارجيةوزير"دالاس،مسترأحسكذلك،الماديةالصناعية

حرب"كتابهفيووجه.الغربيالعالموعلىالمتحدةالولاياتعلىبالخطر

"حاجاتنابعنوانفصلونيالخطر.هذامنالذعرصيحة،سلأمأم

وإلا،أمتنافيخاطىءبشكليسيرماشيئأهناكإن:يقول"الروحية

ناخذأنبنايجدرلا.النفسيةالحالةهذهونيالهرجهذانيأصبحنالما

نإ.تاريخنانيجديدأمرذلكإن.الذعريتملكناوأن،دفاعيأموقفاً

المادية،الأشياءفيعالميإنتاجأعظمفلدينا،بالمادياتيتعلقلاالأمر

قليلاً.لديناماكليكونوبدونه.قويصحيحإيمانهوينقصناماإن

الديبلوماسيونأوقدر!مبلفتمهماالسياسيونيعوضهلاالنقصوهذا

مهماالقنابلأو،اختراعاتهبمكثرتمهماالعلماءأوفطنتهمكانتممما

الماديةالاشياءعلىالاعتمادال!بالحاجةالناس!ث!عرفمققو!ا.بلغت

نظمناتجتذبلابلادناونيحتميأ.أمراَتصبحالسيئةالنتائجفإن

)2(

؟6.صالدئ:لهذاالمستقبل

63.صالدئ:لهذاالمستقبل
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الناسعقولفيحيرةوهناكعنها.للدفاعاللازمالروحيالإخلاص

والأمن...المعاديللتغلغلمعرضةأمتنايجعلوذلكلأرواحهموتآكل

أيامالرومانالأباطرةحاوللقدشراؤهما.يمكنسلعتينليساوالسلام

الذينأولئكيمثهيةفتحالنتيجةوكانت،السلاميشترواأنانحدارهم

موقفأنقفأننامنناشئةالصعوبةإن...تدميرهمالىيسعونكانوا

لقدونشاطنا..الإيمانهذابينال!العلاقةومنإيماننا،منغامضأ

علىالحصولالممكنمنأننرىأننيالرثاءالىيدعوبشكلأخفقنا

علىيعتمدذلكإن.والماديةالإلحادنمارسأندوناجقاعيةعدالة

الاجماعيةالالتزاماتعنالتخليأوقبولفيللفربالاختياريةالرغبة

نياإيمانهمفقدواقومناقدمنكثيراًفإنذلكالاَخر...وبنتيجةالفردتجاه

الدينية،شعائرناوممارسةالدينيإيمانناكذلكفقدنا:وكأمةحرمجتمع

نعدولم،الديئوممارسةالدينبيننفرقإننا.متدينينزلناماأننارغم

بينالصلةتحطمتوصتىالحديثةالظروفمعيتمشىالإيماننؤمنِبأن

نستطيعروحيةقوىننمىأنذلكبعدنستطيعفلنوالعملالإيمان

")1(.العالمأنحاءجيعنينشرها

تعانيهماعلىالعشرينالقرنشهودأبرزمن"ولسون*كولنويعد

"سقوطكتابهففي.توازنوعدمتأزممنالعلمانيةالغربيةالحضارة

تافه،رخيصشيءالىنظرتيحضارتناالى"أنظر:يقول"الحضارة

!اللامنتمى"ظاهرةوتبدو.العقليةالمقاييسجيعانحطاروتمثللأنها

تولدهاالتيوالتوتروالقلقالاضطرابلألوانمنهبدلاالذيالرد

هذاأمراضإنها.الإنسانكيانفيالمعاصرةالعلمانيةالحضاليةجميعأ

ماديأ)2(.الغنيةحضارتنانيالروحىالجانب!نعدامالعصر

)1(

1)2(

71.-65صالدئ:لهذاالمستقبل

013.-128ص:العلمانيةتهافت
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اللامنتميرؤيةإن:فيقولاللامنتميشحديثهولسونكولنويتابع

وانعدامالمفاجىءوالموتوالشقاءوالمرارةالعذابرؤيةهيللعالم

الحضارةلأن،النفسعنالتعبيرعلىالقدرةوعدمدائماَ،بالأمنالشعور

إلاالإنسانمنترضىلافهيالمصير،عنش!ءأييهمهايعدلمالنربية

فإنهاالروحيالاَخرنصفهأما،فحسبالتجرييالعلميالمادينصفه

تمارسهالذيالاكبرالخطرهووهذاالرفضأوالإهمالموقفمنهتقف

والتمردالعصيانالىأبنائهامنبالكثيريندفعالذيوهو،الإنسانبحق

والإلحاد،الإلحادإلىتقودالماديةإن".إنتماءاللا!والنظمالقوانينعلى

كلإهمالأورفضوهو،الكوننيودورهالإنسانلطبيعةقاصرتصوّر

حدودفيالإنسانيللشعوروحبس،العلميةغيرالإنسانيةوالمكوناتالقيم

الروحيالكبتذلكعنويتولد،الصرفةالماديةأوالعقليةمعطياته

كلإن.الكبتهذامنالتحررالى"اللامنتمي،فيسى،والوجداني

الغربيةالحضارةوإن،مايوماًأزمتهالحظةالىتصلأنبدلاحضارة

نإبالدمار.تهدداللحظةهذهأنواعتقد.الآناللحظةهذهبلنتقد

سلبهمأنبعد"اللامنتمون"بهايقبليعدلمكنيسةنيتيبّسقدالدين

)1(.الروحيالدافعالعلميالتقدم

غرضهبأن"الحضارة!سقوطكتابهفيأ،ولسون*كولنويتحدث

فقدتأنبعد،جديددينالىالعصرهذاحاجةعنشيئاَيقولأنمنه

لمثمومن،الدينأمورفيالناستواجهالقبالمشاكلصلةكلالكنيسة

علىالتغلبفيوفاعليتهاقوتهافقدتأنبعدالروحىالواقعتمثلتعد

لهيكفلبماالدنياحياتهفيالإنسانتواجهالقالعميقةالمشاكل

نأ(،ولسون"كولن..إليهيدعووالذي..والانسجاموالأمنالخلاص

144.-131ص:العل!نيةتهافت)1(
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الآخرالكونإنمافق!بهالهيطالكونليس-العالمهذاالآنيفهم

دائمأهدفأيمنحهبش!ءيؤمنأنالإنسانيحتاجهماوكل-عينيهخلف

قوةمنحهبشيءيؤمنالكبيرالإسكندركانلقد:يقولوهومتجددأ.

جلسالعالمحمولما.كلهالعالمسيحمبانهيؤمنكانإذهادفةهائلة

انتهىفإذا،إيمانكلمحكهوهذا؟!الآنسافعلماذايائساً:يتساءل

هدفأوليس،إذنحقيقيأهدفأليسفإنهمعينحدعندالهدفمفهوم

لاالذيالهدف،النهائيالهدفهذاالإنسانيمنحالدينولكننهائيأ.

بدونكاملأليسوالإنسان.السنينمنمليوناَعاشولوحقينتهي

)1(
د!ن.

مذهب،المعاصرئالعالممؤرخيكبير"توينبى"آرنولدويذهب

لأنها،بالديئإلاإنقاذهايمكنلاالغربيةالحضارةأنني"ولسون"كولن

،مشوهقزمإلىالنربيالإنسانحولالذي،الروحيبالخواءمصابة

المتمثل،حياتهمنالأدنىالحدويعيش،الإنسانيةونجودهعناصريفتقد

الهدفوفقدانوالسأمبالأمراضيصيبهمما،فحسبالماديوجودهني

دون،غايةبلأيركضقطيعإلىتحولمجتمعنيبهيأتيماكلمن

الهوجاء.مسيرتهلمعنىتفحص

يتصرفأنيستطيعالذيالدمنهوتوينبىيريدهالذيوالدئ

ميكانيكيةيديهبينألقتهاال!الماديةبالقوةسلامتهيضمنتصرفأ

الغربية.الصناعة

يصعبفإنهالفربيةالحضارةسقطتماإذاأنه،،توين!ويرى

الاَن."،تمغربكلهالعالملأن،الجديدةالحضارةبمصدرالتكهنعلينا

كماالجديدةللحضارةمصدراَيكونأنيمكنالذي،الإسلاميالعالمحق

148.-5،1صالحلأنية:تهافت)1(
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العصورفي)القديمة(الكلاسيكيةالحضعارةسقطتتمأ؟إ"،برتم

بنفسيروأنه""تمغربقدالاَخرهوأنهيرىتوينبىلإنالسابقة

الذيالوحيدنظامهعنتخلىلأنه،الغرببهايمرالقالحضاريةالتجربة

الغربتجاربوراءيركضوراح،وماَسيهمشاكلهمنينقذهأنيمكنه

القالأمراضبنفسمصابفهوثمومنويعيشها.يتبناها،الحضارية

الآنمتمغربفالعالم-توينبىيقولكما-وهكذا.الغرببهاأصيب

الاَنمتمزقوهو،وغربهشرقهكلهالآنشقيوهو،وغربهيثرقهكله

فأملثمومن.وغربهيثرقهكلهالآنمريضوهو،وغربهشرقهكله

هوماعلىالإسلاميوالشرف-للحضارةجديدمصدرإيجادفيتوينى

)1(.التشاؤمالىويدصصعب-عليه

)الساعةجيوروجبو""كونستانتانالرومانيللكاتبروايةوني

هذهتمزقولسوف.الدوامةنيأخذنالقد:يقولوالعثصرون(الخامسة

بهذاأشعرإننيالآخر.تلوالواحدعظامناوتحطمجلودنا،الدوامة

الذيالمسبقالجرذانإحساسإلايضاهيهلاشعورأ،الهائلالحدث

يأفيماوىلنايكونلن.الغرفوشكعلىمركبهجرالىيدعوها

")3(.العالممنمكان

القاللحفهآفهي(الروايةاسمهو)كماوالعشرولنالخامسةالساعةأما

هيبلالأخيرةالساعةإنها.الجدوىعديمةللأنقاذمحاولةكلفيهاتكون

.الحاضرةالساعةإنها،الفربيالمجتمعساعة،الأخيرةالساعةبعدالساعة

يصلحلاباتَالجوإن:بقولهالساعةهذهأحداثجيورجيوويصف

نإالحاضر،المحتمعفيهيعيشالذيالجوخانقأ.بَاتَالجوَّإن،للتنفس

)1(

)2(

171.-162صالملمانية:تهافت

175.ص:العلمانيةتهافت
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والحكومةوالجيشالبيرقراطيةإن.احمالهيستطيعلاالبشريالكائن

الجو،تسميمنيتساهمالأيف!ياءهذهكلوالإدارةالحكومىوالتنظيم

والرقيقالاَلاتيستخدمالحاضرالمجتمعإن.الإنسانليختنق

بالإختناق.عليهمحكومالإنسانولكنأجلها.منخُلقلقد.العنصري

شىءكلأنعلىيصرّونإنهم.بذلكليث!عرونلاالإنسانبنيأنغير

)1(.السابقنيكانكماطبيعي

الحضارةبأنهافيصفهاالمعاصرةالحضارةعنجيوررجيووشحدث

وجهله،مريدأيثميطانأغداحقالدماء،نيالإنسانفيهاولغالق

الإنسانيشبهإنه،الشيطانإنه،آلةإنهإنساناَ،ليسولكنهإنسان

الآنوهم،الدمفيجيمأَالآخرونولغلقد.الروحباستثناءبكليته

نأيمكنواحدرجلهؤلاءبينيبقلمبشرأ.ليسواإنهمكالعفاريتا.

حدودعلىالإنسانفيهيقفالذيالسجنحضارةإنهاإنسانأ.يكون

السماءمعالمعنهوتغيب،لهاخهايةلاصماءجدرانتحيطه،والموتالحياة

ولا،قدمموضعلهيعرففلأ،الإنسانيضيعوحيثالبعيد،والأفق

صلتهلأن،الأشياءمعالموتختفي،الفهمعليهويلتبسمصيراً،لهيعرف

منافذكلعليهوسُدّت،أوقفتداللهعنوتلقيه،انقطعتقدبالس!اء

)3(.الغربةنيوهوعذابهإلىوأنصتوا،شكواهاسمعوا،فوقإلىالرؤية

المعسكر:معسكراناليومويقودهايصنعهاالمعاصرةالحضارةإن

المتمثلالشيوممطوالمعسكروأمريكا،الغربيةبأورباالمتمثلالرأممالي

بماالحقيقيالمدىفييلتقيانالمعسكرينوكلاوروسيا.الشرقيةبأوربا

والقمياسوالجماعيةوالماديةالآليةفلسفة:واحدةفلسفةمنعنهيصدران

)3(

178.ص:الملمانيةتهافت

491.ص:العلمانيةتهافت

148

http://www.al-maktabeh.com



منهنالكماوكل،والدينيةالروحيةالقيموقتلاللهونكرانوالتجريد

فيخلافاَيكونأنحقيقتهنييعدولاالمعسكرفيبين!اهرخلاف

هذهوزاوية.الخارجيةالسياسةوفيالاقتصاديللبناءالخارجىالنظام

هذابعدويبقى.والانطباقالتقاربإلىطريقهافيالظاهرةالخلأفاتا

كذلكنفسها،الواحدةالكتلةيحمخلافوهو.فحسبالمصالحخلاف

نطاقفيأماوأمريكا.بريطانياوبينوبريطانيافرنسابيننجدهالذي

الحضاريالوجودعنهينبثقالذيالفلسفيالمفهومنطاففي،الحضارة

أحيانفيفاققدالشرقبىالمعسكرإنبل.سيانالأمرفإنللمعسكرين

الرئيسية،ومبادئهاالحضارةهذهأسسالتزامفيالغربيالمعسكركثيرة

الجماعية.والقسوةالعنفمنمزيدأعليهاوأضاف

الإسلامية:الحضارةإحياء

بثصريةضرورةالإسلأمىالتغييريجعلالغربيةالحضارةإفلاسإن

جميعانهارتأنبعد،والضياعالبؤسمنالبشريةلإنقاذملحة

لمواجهةالمسلمالشبابإعدادويجب.ل!سلامالمناوئةالعقائديةالكيانات

المنشود.الإسلامىالتغييروإحداثالتحدي

الجديدةبالآراءالمملوءالعالمهذا!فيأسد:7ممدالأستاذيقول

يظلأنالإسلاميستطيعلا،المتعارضةالثقافيةوالتياراتالمتصادمة

نأفيجبأجيالأ،دامالذيالسحرينومهانقضىلقد.أجوفشكلأ

مسافرمشكلةهىاليومالمسلمينتواجهال!المشكلةإن.يموتأوينهض

هذاولكنمكانهواقفاَيظلأنيستطيعإنهالطرقا.مفترقإلىوصل

لىاٍتؤديالقالطريقيختارأنيستطيعوهو،جوعأسيموتأنهيعني

،ان!الأبد،إلىماضيهيودعأنيجبحينئذولكنهالغربيةالحضارة

وحدماالطريقهذهإن،الإسلأمحقيقةإلىالطريقيختارأنيستطيع

نحوالتطوروباستطاعتهمبماضيهميؤمنونالذينأولئكُتستميلالقهي
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)9(--
"..حي

الدتوصلاحالمماليكوانتصر،بالإسلاموالصليبيونالتتاراخونملقد

قويةمتحضرةأمةالجفاةالحفاةالرعاةالأعرابوأصبح،بالإسلأم

لأن،أعزلوهوالإسلامانتصرالمعجزاتصانعفالإسلام.بالإسلام

وملاءمته،وشمولهووضوحهبساطتهوني،طبيعتهنيكامنالقوةعنصر

لحاجاتها.وتلبيتهالبشريةللفطرة

علىيتوقفاالإصلاميةالحضارةمستقبلأن"توينى،آرنولدويرى

ونشاطأ.حيويةالغربمعالصراعزادهاوالق،بتراثهاالمؤمنةالاكثرية

إلىالإسلاميةالعربيةالطاقةيوجهونسوفالاكثريةهؤلاءأنوالمؤمل

العربيةالحضارةشبابتجديدإلىوبالتاليوالنمو،والإبداعالخلق

)3(.العالميةالحضارةفياللائقاكلإحلألهاعلىوالعملا!سلامية

أجسامالحضاراتوجميعالإنسانيةالثقافاتجميعأنالتاريخيخبرنا

البلىيدركهاثم،وتنضجتشبثمتولدإنها،الحيةالكائناتتشبهعضوية

تموت؟ترابأيستحيلثمويموتيذويالذيكالنباتفهي،الأمرآخرني

حديثأ.وُلدتوحضارات،أخرىلثقافاتاالمجاللتفسحأيامهاآخرني

مدنيّةلشىلأنه،الإسلأمإلاوالحضاراتالثقافاتكلعلىهذاينطبق

شرعهوبل،وجهودهمالبشرلآراءنتاجأوليس،الأخرىالمدنياتبين

علىمتجددحيفهو،ومكانزمانكلنيإلشعوببهلتعملاللهسنّه

خلفه.منولايديهبينمنالباطليأتيهلا،الدوام

نحتاجأندونممكنأمرالإسلاميةوثقافتناحضارتناأحياءإن

إليهنحتاجوالذي.قبلمنبنفسهكاملفهو،الإسلأمعلىإصلاحفرض

)1(

)2(
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العيوبلا،نحنومساوئناعيوبنابمعالجةمنهموقفناإصلاحهوفعلأ

منبهاناتيمبادىءإلىذلكفينحتاجلاونحن.فيهالمزصمةوالمساوىء

فنطبقها.القديمةالمهجورةمبادئهإلىالرجوعإلىنحتاجوإنما،الخارج

مننهجولكنه،فلسفةهوولا،صوفيةعقيدةليسالإسلامإن

الأسمىعملهوما(لخلقهاللهسنّهاالقالطبيعةقوانينحسبالحياة

الإنسانيةالحياةنيوالماديةالروحيةالوجهتينبينالتامالتوفيقسوى

ومبابجسديةحركاتفالعبادات.للحياةالطبيعيالأساسهووهذا

أنهاوعلى،بوسناتيهاحينماعباداتالحياةفيوعملنامعأ.روحية

الهدفهذاوبلوغ.اللهأبدعهالذيالعالميالمنهاجذلكمنجزءاًتؤلف

كما،ماديةوأخرىروحيةحياة:قسمينحياتنانقسمدمنامامستحيل

.الأخرىالدياناتنيهو

الدنيابحياتهيتمتعأنل!نسانيتيحالأديانسائردونوالإسلام

نيأما.واحدةدقيقةالروحياتجاههيضيعأنغيرمنحد،أقمىإلى

يتعثروهو(الجنةنيوحواءآدم)خطيئةالخطيئةابنفإلانسانالمسيحية

:قوتانفيهتعترك،للأحزانمظموادٍهيحياةفيالموروثةخطيئتهني

المسيحملكفالنفس.المسيحفيالمتمثلوالخِر،الشيطانفيالمتمثلالثصر

الإنسانعلىكانذلكأجلمن.الشيطانيةللمؤثراتملعبوالجسد

العالمإلى!"اللحمعالمعنيعرضأنالنجاةأرادإذاالمسيحي

نيأما.المسيحبفداءالبثصريةالخطيئةتُحلحيث،المقبلالروحي

شاملغفرانفلاثمومن،موروثةخطيئةهناكفليسالإسلأم

الإمكانوجوهنفسهنييحملفهو،كسببمارهينمسمفكل.للأنسانية

الروحية.الخيبةأوالروحيةللنجاة

المظلمةالناحيةمنعليهتنصمافيالنصرانيةيشركلاوالإسلأم

الحياةعلىفيهامفالىأهميةتعليقعدمإلىيدصذلكمعوهو.للحياة
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أكلىأتحترمها.لاولكنالحياةتعبدالق،الغربيةالحضارةتناديكما

وجودإل!ممراَيعتبرهابليحتقرها،لاولكنه،الحياةيعبدفلاالإسلأم

الغايةإلىالواسطةقيمةهي،عظمىقيمةالمسملحياةكانلذلك.أسمى

،الغربعندكماالحياةفيالماديللتفاؤلمجالل!سلاموليس.السامية

وس!.سبيلفالإسلام.النصرانيةعندكماللحياةاحتقارولا

استعمالمنبديكنلمإذا"استعماري،أسدمديقولكماوالإسلام

منفيهوليس،السيطرةحبمنخالاستعمارولكنهالتعبير،هذا

كلالمسلمينرفاهيةزيادةفيالطمعأوالقوميةأوالاقتصاديةنانيةالاً

نيالدخولعلىالمسلمينغيرإكراهمنهيقصدولمآخر.شعبحساب

التطورمنيمكنمالأحسنعالميإطاربناءبهقُصدوإنما،الإسلام

تبعةالمسممعلىتفرضل!سلامبالفضائلالمعرفةإن.ل!نسانالروحي

منوالثصرالخيربين)النظري(الأفلأطونيالفصلأما.بالفضائلالعمل

نيخلاقالاًإن.ذاتهفيفستىفهوالشرومحوالخيرزيادةعلىحثضكير

علىنصرتهاعلىللعملالإنسانيةالمسعاةمعوتموتاتحياالإسلام

)1(ء
وليس،سلأمالاٍفيشيءكلفييسيطرالدينيالاعتبارإن.لارض

.الغربنيهوكماالماديةالمنفعةاعتبار

علىتنطبقالمنشودالديننيالغربيونيتمناهاالتيالأوصافإن

وهم،التيهفييضربونيزالونماالغربيينفإنذلكُ-ومع.الإسلام

الأديانتوحيدكفكرةمضطربةدينيةحلولاَوالحينالحينبينيطرحون

عالمية.بديانةوالخروجواحدةبوتقةنيوصهرها

الوصولعنتصدهالغربيالإنسانوجهفيتقفهائلةجدرائاًإن

مابكلالتاريخأقامهاجدرانوهي،عنهيبحثالذيالقيّمالدفيإلى

31.صأصد:كد)1(

152

http://www.al-maktabeh.com



مابكلالدينيالصراعوهناك.والغربالثصرفبينقتالمنشهده

،الانتقامنيورغبةحقدمنالغربييننفوسنيالصليبيةالحروبخلفته

أعماقها.نيواستقرشعورهمخفايانيتغلغل؟ل!سلامعميقوعداء

منالهزنةالكئيبةصفحاتهافيمابكلالاقتصاديةالمطامعوهناك

والاستئثارالأنانيةأجلمقوالإبادةالتدميرنيعاتيةورغبةاستعمار

بينالفواصلأشدوهووالثقافيالفكريالتقليدهناكثموالاستحواذ.

ورثهاالتيالفكريةالرواسبكلذلكويشمل،خطورةوالغربالإسلام

ودوركايمداروينونظرياتواليهودوالروماناليونانعنالفربيون

.صهيونحكماءوبروتوكولاتاوماركسوفرويد

مشاكللكلوتبنّيهوتوازنهبتكاملهيستطيعالذيهوالإسلامإن

الغربيةالحضارةتدهورلمشكلةالحليقدمأنوالماديالروحيالوجود

التكنولوجيةانتصاراتهاعنيتخلىأندرنتعانيهمماوينقذهاالمعاصرة

الروحيةالأخلاقيةقيمهوفقوينميهايحتضنهاأحرزتها،"نجلالتي

ونيأعماقهنيالإنسانوسلامالحضارةاستمراريةتضمنالق

يقدّمأنالإسلاميالثصرفاستطاعإذاوذلك.وكونهعالمهونيمجتمعه

المعاصرةالحضارةمآيمىمنالخلاصلإمكانيةمتطوراَعملياَمثلاللغرب

المريض،""المتمغربوجودهماساةمنالمسلمالشرقيالإنسانبإنقاذ

وعند.الخلاصينتظرالذيالفربيالعالمإل!الحضاريةرصالتهوحمل

نأورفاقهموكاريلوجيورجيوولسونوكولنتوين!يستطيعفق!ذلك

الحضارةمصدرباعتبارهالإسلاميالث!رفإلىويشيروايتفاءلوا

!....الجديدة
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المَرَاجعأهَمّ

:المودوديالأعلىأبوأ-

:المودوديالأعلىأبو2-

:المودوديالأعلىأبو3-

:المودوديالأعلىأبو4-

اشبنغلر:أسوالد-5

:الجنديأنور-6

:الجنديأنور7-

التحدياتمواجهةفيالإسلام

الطبعة،الكويت،القلمدار.المعاصرة

.ص0891،ص0041،الرابعة

،بيروت.اليومالمسلمالشبابواجبات

.ص1381،الإسلاميالمكتب

العالممستقبلبناءفيالطلبةدور

العالميالإسلاميالاتحاد.الاسلامي

أمريكا..الطلابيةللمنظمات

،بيروت.الاقتصادومعضلاتالإسلام

.ام839ا!،304،الرسالةمؤسسة

.أجزاءثلاثة،الغرببةالحضارةتدهور

مكتبة،بيروت.الشيبانيأحمدترجمة

.م6491،الحياة

دار،القاهرة.والنربالإسلام

.م7691،لاصتصاما

دار،القاهرة/:الغربوحضارةنحن

.ام819الاعتصام

05ي!99
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العالم:جلال8-

أتلخان:رفعتجواد9-

:الندويالحسنيعليالحسنأبوا-.

ا-سيدقطب:ا

12-سيدقطب:

خليل:أبوشوقي13-

ضيف:شوقيالدكتورا-4

المنجد:الدينصلاحالدكتورا-5

.الإسلامدمروا،يقولونالغربقادة

.م8191،ص1041،الأرقمدار،عمان

يوسفترجمة.إسرائيلوبنوالإسلام

محمدالإمامجامعة.الرياض.وليشاه

.اص404سعود،بن

المسلمين.بانحطاطالعالمخسرماذا

هـ،ا204،القلمدار،الكويت

.ام829

،بيروت.الأسلامفيالإجتماعيةالعدالة

،اص204،الثامنةالطبعة.الشروقدار

.ام829

،بيروت.الحضارةومشكلاتالاسلام

الخامسة،الطبعة،الشروقدار

.ام979ص،9913

دار،دمشق.الاتهامقفصفيالإسلام

اهـ،004،الرابعةالطبعةالفكر،

.ام859

مصر.فيالمعاصرالعربيبالأ

الثالثة،الطبعة،المعارفدار،القاهرة

.ام619

دار.بيروت.الاشتراكيالتضليل

الثالثة،الطبعةالجديد،الكتاب

.ام669
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:الجراريعباسالدكتورا-6

ناجي:أحمل!الغنيعبد17-

:عودةالقادرعبد-18

:عودةالقادرعبد-91

سبيع:العزيزعبدالعظيمعبد02-

التل؟اللّهعبد21-

التل:اللّهعبد22-

المحمود:علياللهعبد23-

خليل:الدينعمادالدكتور24-

الدار.الصعبوالاختيارالإسلاميالفكر

الحديثة،الرشاددار()المغربالبيضاء

.م7891!،8913

،القاهرة،الإسلامفيوالطفولةالأمومة

.ام979،الاعتصامدار

علمائه.وعجزأبنائهجهلبينالإسلام

بدون،الرسالةمؤسسة،بيروت

تاريخ.

الكويت،.الإسلامفيوالحكمالمالى

.ام9913979!،،الفلاحمكتبة

مكتبة،القاهرة.الإسلاميالعالمحاضر

.ام089اص،104،العالميةالسلام

.الإسلاممعاقلفياليهوديةالأفعى

اهـ،193،الإسلاميالمكتب،بيروت

.م7191

الإسلامعلىالعالميةاليهوديةخطر

الإسلامي،المكتببيروت.والمسيحية

.ام979،الثالثةالطبعة

والمذاهبالإسلامبينالإنسانحقوق

،الشروقدار،بيروت.المعاصرة

.ام979ص،9913،الثانيةالطبعة

مؤسسة،بيروت.العلمانيةتهافت

.م7891!،8913،الرسالة
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خليل:الدينعمادالدكتور25-

الخطيب:عودةعمر26-

الخطيب:عودةعمر27-

يكن:فتحي28-

عبود:مارون92-

:(اليوبولدفايمم!أسدمحمدهـ3-

:البويمحمدالدكتور31-

كشك:جلالمحمد32-

.والإيجابالسلببينالعلميةالبعثات

.م5891،القاهرة،الاعتصامدار

والنظمالإسلامبينالاجتماعيةالمسألة

الرسالة،مؤسسة،بيروت.البشرية

.ام089ا!004،الخامسةالطبعة

،بيروت.الإسلاميةالثقافةفيلمحات

السابعةالطبعة،الرسالةمؤسسة

.ام819اخ!،104

مؤسسة.بيروت.والتغييرالشباب

هـ،0014،الثانيةالطبعة،الرسالة

.ام859

دار،بيروت.الحديثةالنهضةرواد

تاريخ.بدون،الثقافة

دار،بيروت.الطرقمفترقعلىالإسلام

اهـ،893،خاصةطبعة،للملايينالعلم

.ام789

الإسلاميةالمجتمعاتفيالترببة

وهبة،مكتبة،القاهرة.المعاصرة

.ام829،ا!524

المختار،القاهرة.الفكريالغزو

اهـ،593الرابعةالطبعة،الإسلامي

.ام759
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التونسي:خليفةمحمد33-

سيدقطب:34-

35-محمدقطب:

محمدقطب:36-

محمدقطب:37-

محمدقطب:38-

:الصوافمحمودمحمد93-

:الصوافمحمودمحمد-04

:المباركمحمد-14

حكماءبروتوكولات،البهوديالخطر

العربي،الكتابدار،بيروت.صهيون

.ام089ا!،504

دار،بيروت.الدينلهذاالمستقبل

اهـ،304،السادسةالطبعة،الشروق

.ام839

،بيروت.والإسلامالماديهْبينالإنسان

اهـ،534،الثامنةالطبعة،الشروقدار

.ام839

دار،بيروت.العشرينالقرنجاهلية

.م8291!،2041،الشروق

،الشروقدار،بيروت.التقاليدمعركة

.ام089!،ا004

الاتحاد.الإسلامحولشبهات

الطلابية،للمنظماتالعالميالإسلامي

.ام8913789!،

.الإسلاملمكافحةالعالميةالمخططات

.م9791،الإصلا!دار،الدمام

.والشعوبالأممهدمفيالذنوبأثر

.م8291،الإصلاخدار،الدمام

بيروت.المعاصرالإسلاميالمجتمع

اهـ،993،الرابعةالطبعة،والقاهرة

.ام979
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:الغضبانمنيرمحمد42

نصر:ابراهيممحمدالدكتور43-

يكن:حدادمنى44-

العقيقي:-جيبْ-45

العظم:يوسف-16

حسين:محمدمحمدالدكتور47-

الأرقمدار.الإسلاميةالترببةمعينمن

،بالرياضالحرمينومكتبة،بالكويت

.ام089،ا!054

الإسلامية.القبمنشرفيواثرهالإعلام

هـ،ا893،اللواءدار،الرياض

.م7891

وأخلاقالإعلاموسائلبينابناؤنا

الرسالة،مؤسسة،بيروت.الإسلام

.ام839اص،304،الثانيةالطبعة

دار،القاهرة،أجزاءثلاثة.المستشرقون

.ام649،الثالثةالطبعة،المعارف

،جدة.الشعوبنهضةفيوأثرهالإيمان

الطبعة،والتوزيعللنشرالسعوديةالدار

.ص8913،الرابعة

العربيالأدبفيالوطنيةالاتجاهات

مؤسسة،بيروت،جزءان.المعاصر

اهـ،204،الخامسةالطبعة،الرسالة

.ام829
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المحتويات

..!مى.الا

مةالمقلى

..........وخصائصهاالغربيةالحضارةأصول:الأولالفصل

...................الحضارةماهية

،.......................الغربيةالحضارةروالْد-ا

..............ملحدةماديةالغربيةالحضارة2-

.....................إباحيةالغربيةالحضارة3-

.................قدةشصليبيةالغربيةالحضارة4-

.....والاستعمارالصليبيةحْدمةميوالاستشراقالتبشير5-

المسلمالشبابعلىالغربيةللحضارةالسلبية8لارالآ:الثانيالفصل

.....................الإلحادولْشرالدينهدم-ا

................وآدابهاالعربيةاللغةهدءا2-

.............ومقوماتهاالإسلاميةبالوحدةالشعورهدم3-

...............000000002والتعليمالتربيةهدم4-

.........................الأخلاقهدم5-

................الغربيةالحضارةإفلاس:الثالثالفصل

.............،.........،....الغربيةالحضارةإفلاس

..........................الإسلاميةالحضارةإحياء

.......،،.ص.....................والمراجعالمصادر

......،..............الكتابمحتوياتههرس
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